
ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu privire la stabilirea componenţei  Consiliului Consultativ  pentru protecţia

consumatorului în comuna BĂIŢA DE SUB CODRU.
Având in vedere prevederile art. 1 anexa 1 punctul 4 din  H.G.R.  nr. 251/1994 cu privire la

stabilirea componenţei ,a atribuţiunilor şi a modului de organizare şi funcţionare a Consiliului Consultatriv pentru
protecţia consumatorului;

Având în vedere comunicarea directorului oficiului judeţean pentru protecţia consumatorului
Maramureş, privird reprezentantul acestuia în consiliul consultativ pentru protecţia consumatorului  ce se
constituie la nivelul comunei noastre;

In temeiul prevederilor articolelor 63  alineat 1 literele „e” , ale articolelor 68 şi 115 aliniatul 1
litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratie publice locale ,republicată în M.O. al României nr. 123 din
20.02.2007;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se constituie la nivelul comuneui  Băiţa de sub Codru, CONSILIUL CONSULTATIV
pentru  proptecţia  consumatorului, în următoarea componenţă;

1. VASILE  VANCA-primarul comunei -Preşedinte
2. CUREU LUDOVIC-şef post poliţie -Membru
3. PINTEA DANIEL-medic veterinar - Membru
4. GRUMAZ MIRELA-medic cabinet medicină de familie - Membru
5. GRUMAZ NOROCEL-rep. Dir. Oficiului judeţean  pentru protecţia consumatorului Maramureş

- Secretar.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica ;

- Prefectului judetului Maramures.
- Membrilor Consiliului consultativ.
- Oficiului judeţean pentru protecţia consumatorului Maramureş.

PRIMAR

VASILE    VANCA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la  26.02.2007
Nr. 577



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la aprobarea ortografierii în limba maternă a prenumelui

titularului  PINTEAN LONGIN

Având in vedere cererea numitului PINTEAN LONGIN ,cetăţean Român cu
domiciliul în USA  ILLINOIS,6169 N Walgott Ave , iregistrată sub nr. 10.043/13.05.2008 prin
care solicita ortografierea in limba materna a prenumelui din LONGIN în LONGHIN , inscris in
actul de nastere nr.69 din 29.10.1945 a localitatii  ODEŞTI.

Având în vedere prevederile art. 4 aliniatul 1 ,aliniatul 2 litera”c”,”m” articolului
20,aliniatele 2 şi 3 din O.G.nr.41/2003, articolele 132-134 din Metodologia pentru aplicarea
unitara a dispozitiilor Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civila ;

In temeiul prevederilor  art. 63 aliniatul 2,art.115 aliniatul 1 litera “a” din Legea
nr.215/2001,a administraţiei publice locale ,republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123
din 20 februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă ortografierea în limba maternă a prenumelui  titularului
PINTEAN LONGIN înscris în actul de naştere nr. 69 din data de 7 mai 1947,înregistrat la
primăria comunei Băiţa de sub Codru ,după cum urmează;

Rubrica privind prenumele titularului din LONGIN în LONGHIN.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie  se comunică :
- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
- Titularului PINTEAN LONGHIN

PRIMAR

VANCA   VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN   DRAGOŞ
Băiţa de sub Codru
la 13 MAI  2008
Nr.52



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR. 434
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE

cu privire la respingerea cererii privind ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne.

Având în vedere cererea şi declaraţia  pe propria răspundere  pentru acordarea ajutorului pentru
încălzirea locuinţei cu lemne,depusă de către domnul(doamna) LINGURAR  GHEORGHEcu domiciliulu
(reşedinţa) în localitatea  URMENIŞ nr. 94.

Având în vedere prevederile  OUG. nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea
locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel
cum a fost modificată şi completată prin  OUG .nr.107/2006;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 literele”d” şi „e” , alineatul 5 litera”a” şi art.120 indice
7 aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ,cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se respinge  cererea privind ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei cu lemne
domnului (doamnei) LINGURAR GHEORGHE cu domiciliul (reşedinţa ) în localitatea  URMENIŞ  nr.94,
CNP 1380413243674,în calitate de  solicitant al ajutorului,deoarece veniturile nete lunare ale susnumitului
depăşesc plafonul maxim de 500 lei /lună.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie  poate fi  contestată în termen de 30 de zile de la comunicare,
la primarul comunei.

Articolul 3. In situaţia în care sunteţi nermulţumit de soluţionarea contestaţiei ,prezenta
dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la soluţionarea acestei contestaţii la Tribunalul judetean
Maramures, sectia de contencios administrativ.

Articolul 4. Prezenta se comunica:
- Domnului(doamnei) LINGURAR GHEORGHE.
- Prefectului judetului Maramures
- Direcţiei  de Muncă şi Solidaritate Socială

şi Familie  MARAMUREŞ.

PRIMAR

VANCA VASILE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 2.02.2007.

Nr. 563.



ROMÂNIA
JUDEŢUL  MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

pentru acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei

Având în vedere prevederile Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin
financiar la constituirea familiei şi a instrucţiunilor de aplicare a acestei legii , cererea şi
declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea sprijinului financiar la constituirea
familiei înregistrată la nr. 10.110/2007,a domnului VANCA TRAIAN din localitatea  Băiţa
de sub Codru nr. 509 ,CNP.1870328245087.

Având în vedere prevederile art.63 alin.1 litera „a”,art. 68 alin 1 litera”a” din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată în M.O. al României nr.
123/20.02.2007;

Primarul comunei BĂIŢA DE SUB CODRU ,Judeţul MARAMUREŞ:

DISPUNE;

Art.1.Acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei în cuantum de
626 lei, calculat la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a României din ziua
lucrătoare precedentă emiterii prezentei dispoziţii, respectiv la data de 11.07. 2007,
pentru familia domnului VANCA TRAIAN , cu domiciliul în localitatea Băiţa de sub Codru
NR. 509 ,CNP. 1870328245087.

Art.2.Plata sprijinului financiar se efectuează prin caserie în termen de 30
de zile de la data emiterii prezentei dispoziţii.

Art.3.Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la
comunicare la primarul  comunei BĂIŢA DE SUB CODRU .

Art.4.În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei,
dispoziţia poate fi atacată la Tribunalul MARAMUREŞ, potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică;
-Prefectului judeţului Maramureş
-Direcţiei judeţene de muncă ,solidaritate socială şi familie.
-Compartimentului financiar-contabil
-DOMNULUI  VANCA TRAIAN –Băiţa de sub Codru  nr. 509.

PRIMAR,

VASILE   VANCA

AVIZAT  PENTRU LEGALITATE
SECRETAR

DRAGOŞ    TRAIAN

Băiţa de sub Codru
la  12.07.2007.
Nr. 651



ROMÂNIA
JUDEŢUL  MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

pentru acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei

Având în vedere prevederile Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin
financiar la constituirea familiei şi a instrucţiunilor de aplicare a acestei legii , cererea şi
declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea sprijinului financiar la constituirea
familiei înregistrată la nr. 10.080/04.05.2007,a domnului POP ANDREI din localitatea
Băiţa de sub Codru nr. 161,CNP.1890131245041.

Având în vedere prevederile art.63 alin.1 litera „a”,art. 68 alin 1 litera”a” din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată în M.O. al României nr.
123/20.02.2007;

Primarul comunei BĂIŢA DE SUB CODRU ,Judeţul MARAMUREŞ:

DISPUNE;

Art.1.Acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei în cuantum de
659 lei, calculat la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a României din ziua
lucrătoare precedentă emiterii prezentei dispoziţii, respectiv la data de 10.05. 2007,
pentru familia domnului POP ANDREI , cu domiciliul în localitatea BĂIŢA DE SUB CODRU
nr. 161,CNP. 1890131245041.

Art.2.Plata sprijinului financiar se efectuează prin caserie în termen de 30
de zile de la data emiterii prezentei dispoziţii.

Art.3.Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la
comunicare la primarul  comunei BĂIŢA DE SUB CODRU .

Art.4.În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei,
dispoziţia poate fi atacată la Tribunalul MARAMUREŞ, potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică;
-Prefectului judeţului Maramureş
-Direcţiei judeţene de muncă ,solidaritate socială şi familie.
-Compartimentului financiar-contabil
-DOMNULUI POP ANDREI –Băiţa de sub Codru 161.

PRIMAR,

VASILE   VANCA

AVIZAT  PENTRU LEGALITATE
SECRETAR

DRAGOŞ    TRAIAN

Băiţa de sub Codru
la  11.01.2007.
Nr. 629



ROMÂNIA
JUDEŢUL  MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

pentru acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei

Având în vedere prevederile Legii nr. 396/2006 privind acordarea unui sprijin
financiar la constituirea familiei şi a instrucţiunilor de aplicare a acestei legii , cererea şi
declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea sprijinului financiar la constituirea
familiei înregistrată la nr. 10.134/28.08.2007,a domnului POP DANIEL din localitatea
Băiţa de sub Codru nr. ,CNP.1791130243670.

Având în vedere prevederile art.63 alin.1 litera „a”,art. 68 alin 1 litera”a” din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată în M.O. al României nr.
123/20.02.2007;

Primarul comunei BĂIŢA DE SUB CODRU ,Judeţul MARAMUREŞ:

DISPUNE;

Art.1.Acordarea sprijinului financiar la constituirea familiei în cuantum de
670 lei, calculat la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a României din ziua
lucrătoare precedentă emiterii prezentei dispoziţii, respectiv la data de 01.10. 2007,
pentru familia domnului POP DANIEL cu domiciliul în localitatea BĂIŢA DE SUB CODRU
nr. 514,CNP. 1791130243670.

Art.2.Plata sprijinului financiar se efectuează prin caserie în termen de 30
de zile de la data emiterii prezentei dispoziţii.

Art.3.Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la
comunicare la primarul  comunei BĂIŢA DE SUB CODRU .

Art.4.În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei,
dispoziţia poate fi atacată la Tribunalul MARAMUREŞ, potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Art.5. Prezenta dispoziţie se comunică;
-Prefectului judeţului Maramureş
-Direcţiei judeţene de muncă ,solidaritate socială şi familie.
-Compartimentului financiar-contabil
-Domnului POP Daniel –Băiţa de sub Codru 514.

PRIMAR,

VASILE   VANCA

AVIZAT  PENTRU LEGALITATE
SECRETAR

DRAGOŞ    TRAIAN

Băiţa de sub Codru
la  02.10.2007.
Nr. 714



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu privire la acordarea uni ajutor de deces

Avand in vedere cererea şi documentele ce o însoţesc depusă de către doamna DUMUŢA
MARIA-referent la Primaria Baita de sub Codru ,domiciliată în Băiţa de sub Codru nr. 32;

Avand in vedere prevederile art. 98 litera”e”,ale art. 126 aliniatul 1-2 din Legea nr.
19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurării sociale, precum si ale art.
21 litera b din Legea  487/2006,privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2007;

In temeiul prevederilor articolului 63 alineat 1 literele „d”şi „e” ,ale articolelor  68 şi  115
aliniatul 1 litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20  februarie  2007 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Se acorda un ajutor de deces in suma de 635  lei doamnei DUMUŢA
MARIA din localitatea Băiţa de sub Codru nr. 32 având funcţia de referent (agent agricol ) la
Primaria comunei Baita de sub Codru ,în urma  decesul mamei sale  VAIDA ANA si ca urmare a
faptului că susnumita a  suportat toate  cheltuielilor de înmormantare.

Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures
- Doamnei DUMUŢA MARIA

PRIMAR

VAIDA    VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 26.02.2007.
Nr.573



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu privire la acordarea uni ajutor de deces

Avand in vedere cererea şi documentele ce o însoţesc, depusă de către doamna SABOU
MARIA, domiciliată în localitatea  Băiţa de sub Codru nr. 129, încadrată la Primaria Baita de sub
Codru în calitate de asistent personal al persoanei cu handicap SABOU  IOAN,cu acelaşi
domiciliu;

Avand in vedere prevederile art. 98 litera”e”,ale art. 126 aliniatul 1-2 din Legea nr.
19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurării sociale, precum si ale art.
21 litera b din Legea  487/2006,privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2007;

In temeiul prevederilor articolului 63 alineat 1 literele „d”şi „e” ,ale articolelor  68 şi  115
aliniatul 1 litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20  februarie  2007 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Se acorda un ajutor de deces in suma de 635  lei doamnei SABOU
MARIA din localitatea Băiţa de sub Codru nr. 129  încadrată la Primăria comunei Băiţa de sub
Codru în calitate de asistent personal ,în urma  decesului fiului ei SABOU DĂNUŢ si ca urmare a
faptului că susnumita a  suportat toate  cheltuielilor de înmormantare.

Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures
- Doamnei SABOU MARIA-Băiţa de sub Codru nr. 129.

PRIMAR

VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 02.04.2007.
Nr.610



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la acordarea uni ajutor de deces

Avand in vedere cererea domnului Vanca Gheorghe contabil la Primaria Baita de sub
Codru si documentele ce o insotesc;

Avand in vedere prevederile art. 98 lit. E din Legea nr. 19/2000 precum si ale art. 14 litera
b din Legea 632/2002

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 2 precum si ale articolului 71 din Legea nr.
215/2001 a administratiei publice locale publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23
aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1 Se acorda ajutor de deces in suma de 3.481.000 lei domnului Vanca
Gheorghe , contabil la Primaria comunei Baita de sub Codru , pentru decesul tatalui sau Vanca
Pintea si sup[ortarea cheltuielilor de inmormantare.

Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru la 31.07.2003.
Nr.



ROMÂNIA
JUDEŢUL  MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

pentru acordarea unui sprijinului financiar
reprezentând contravaloarea trusoului pentru nou-născuţi

Având în vedere prevederile Legii nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri
pentru nou-născuţi ,a Ordonanţei nr. 3/2007 şi a instrucţiunilor de aplicare a acesteia ,
cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea sprijinului financiar pentru
copilul nou născut, înregistrată la nr. 573/3.05.2007,a doamnei SZEDLAK ILEANA
din localitatea URMENIŞ ,CNP.2750731240037.

Având în vedere prevederile art.63 alin.1 litera „a”,art. 68 alin 1 litera”a” din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată în M.O. al României nr.
123/20.02.2007;

Primarul comunei BĂIŢA DE SUB CODRU ,Judeţul MARAMUREŞ:

DISPUNE;

Art.1. Se acordă  sprijinului financiar în sumă de 150 lei,reprezentând
contravaloarea trusoului  pentru copilul nou-noscut , doamnei SZEDLAK ILEANA din
localitatea URMENIŞ nr. 80,pentru copilul SZEDLAK SERGIU ALIN născut în BAIA MARE
la data de 18.03 2007.

Art.2.Plata sprijinului financiar se efectuează prin caserie în termen de 30
de zile de la data emiterii prezentei dispoziţii.

Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică;
-Prefectului judeţului Maramureş
-Direcţiei judeţene de muncă ,solidaritate socială şi familie.
-Compartimentului financiar-contabil
-DOAMNEI   SZEDLAK ILEANA – URMENIŞ nr. 80.

PRIMAR,

VASILE   VANCA

AVIZAT  PENTRU LEGALITATE
SECRETAR

DRAGOŞ    TRAIAN

Băiţa de sub Codru
la  07.05.2007.
Nr. 627



ROMÂNIA
JUDEŢUL  MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

pentru acordarea unui sprijinului financiar
reprezentând contravaloarea trusoului pentru nou-născuţi

Având în vedere prevederile Legii nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri
pentru nou-născuţi ,a Ordonanţei nr. 3/2007 şi a instrucţiunilor de aplicare a acesteia ,
cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea trusoului pentru nou-
născuţi , înregistrată la nr.1434/26.11.2007,a doamnei SILADI LIA din localitatea Băiţa
de sub Codru nr.207,CNP.2721115243686.

Având în vedere prevederile art.63 alin.1 litera „a”,art. 68 alin 1 litera”a” din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată în M.O. al României nr.
123/20.02.2007;

Primarul comunei BĂIŢA DE SUB CODRU ,Judeţul MARAMUREŞ:

DISPUNE;

Art.1. Se acordă  sprijinului financiar în sumă de 150 lei,reprezentând
contravaloarea trusoului  pentru copilul nou-noscut , doamnei SILADI LIA din localitatea
Băiţa de sub Codru nr. 207 ,pentru copilul SILADI MARINA-RIANA născut în BAIA MARE
la data de 19.10. 2007.

Art.2.Plata sprijinului financiar se efectuează prin caserie în termen de 30
de zile de la data emiterii prezentei dispoziţii.

Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică;
-Prefectului judeţului Maramureş
-Direcţiei judeţene de muncă ,solidaritate socială şi familie.
-Compartimentului financiar-contabil
-DOAMNEI   SILADI LIA –Băiţa de sub Codru 207.

PRIMAR,

VASILE   VANCA

AVIZAT  PENTRU LEGALITATE
SECRETAR

DRAGOŞ    TRAIAN

Băiţa de sub Codru
la  4.11.2007.
Nr. 798



ROMÂNIA
JUDEŢUL  MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

pentru acordarea unui sprijinului financiar
reprezentând contravaloarea trusoului pentru nou-născuţi

Având în vedere prevederile Legii nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri
pentru nou-născuţi ,a Ordonanţei nr. 3/2007 şi a instrucţiunilor de aplicare a acesteia ,
cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea sprijinului financiar pentru
copilul nou născut, înregistrată la nr. 573/3.05.2007,a doamnei MARE GEORGETA
ADRIANA din localitatea Băiţa de sub Codru nr.385,CNP.2830607245040.

Având în vedere prevederile art.63 alin.1 litera „a”,art. 68 alin 1 litera”a” din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată în M.O. al României nr.
123/20.02.2007;

Primarul comunei BĂIŢA DE SUB CODRU ,Judeţul MARAMUREŞ:

DISPUNE;

Art.1. Se acordă  sprijinului financiar în sumă de 150 lei,reprezentând
contravaloarea trusoului  pentru copilul nou-noscut , doamnei MARE GEORGETA
DORINA din localitatea Băiţa de sub Codru nr. 385,pentru copilul MARE CRISTINA
NATALIA născută în BAIA MARE la data de 08.03 2007.

Art.2.Plata sprijinului financiar se efectuează prin caserie în termen de 30
de zile de la data emiterii prezentei dispoziţii.

Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică;
-Prefectului judeţului Maramureş
-Direcţiei judeţene de muncă ,solidaritate socială şi familie.
-Compartimentului financiar-contabil
-DOAMNEI   MARE GEORGETA DORINA –Băiţa de sub Codru 385.

PRIMAR,

VASILE VANCA

AVIZAT  PENTRU LEGALITATE
SECRETAR

DRAGOŞ    TRAIAN

Băiţa de sub Codru
la  07.05.2007.
Nr. 626



ROMÂNIA
JUDEŢUL  MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

pentru acordarea unui sprijinului financiar
reprezentând contravaloarea trusoului pentru nou-născuţi

Având în vedere prevederile Legii nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri
pentru nou-născuţi ,a Ordonanţei nr. 3/2007 şi a instrucţiunilor de aplicare a acesteia ,
cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea sprijinului financiar pentru
copilul nou născut, înregistrată la nr. 696/29.05.2007,a doamnei SABOU CORINA-
RAMONA din localitatea Băiţa de sub Codru nr.16 ,CNP. 2801031240409.

Având în vedere prevederile art.63 alin.1 litera „a”,art. 68 alin 1 litera”a” din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată în M.O. al României nr.
123/20.02.2007;

Primarul comunei BĂIŢA DE SUB CODRU ,Judeţul MARAMUREŞ:

DISPUNE;

Art.1. Se acordă  sprijinului financiar în sumă de 150 lei,reprezentând
contravaloarea trusoului  pentru copilul nou-noscut , doamnei SABOU CORINA RAMONA
din localitatea Băiţa de sub Codru nr. 16 ,pentru copilul SABOU LUIS-ALEHANDRO
născut în BAIA MARE la data de 15.08.2007.

Art.2.Plata sprijinului financiar se efectuează prin caserie în termen de 30
de zile de la data emiterii prezentei dispoziţii.

Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică;
-Prefectului judeţului Maramureş
-Direcţiei judeţene de muncă ,solidaritate socială şi familie.
-Compartimentului financiar-contabil
-DOAMNEI   SABOU LUIS ALEHANDRO –Băiţa de sub Codru 16

PRIMAR,

VASILE   VANCA

AVIZAT  PENTRU LEGALITATE
SECRETAR

DRAGOŞ    TRAIAN

Băiţa de sub Codru
la  08.10.2007.
Nr. 719



ROMÂNIA
JUDEŢUL  MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

pentru acordarea unui sprijinului financiar
reprezentând contravaloarea trusoului pentru nou-născuţi

Având în vedere prevederile Legii nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri
pentru nou-născuţi ,a Ordonanţei nr. 3/2007 şi a instrucţiunilor de aplicare a acesteia ,
cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea sprijinului financiar pentru
copilul nou născut, înregistrată la nr. 574/3.05.2007,a doamnei ARDELEAN ANCA-
BIANCA din localitatea Băiţa de sub Codru nr. 469,CNP.2860703245080.

Având în vedere prevederile art.63 alin.1 litera „a”,art. 68 alin 1 litera”a” din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată în M.O. al României nr.
123/20.02.2007;

Primarul comunei BĂIŢA DE SUB CODRU ,Judeţul MARAMUREŞ:

DISPUNE;

Art.1. Se acordă  sprijinului financiar în sumă de 150 lei,reprezentând
contravaloarea trusoului  pentru copilul nou-noscut , doamnei ARDELEAN ANCA-BIANCA
din localitatea Băiţa de sub Codru nr. 469,pentru copilul ARDELEAN RALUCA-ROXANA
născută în BAIA MARE la data de 3 aprilie 2007.

Art.2.Plata sprijinului financiar se efectuează prin caserie în termen de 30
de zile de la data emiterii prezentei dispoziţii.

Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică;
-Prefectului judeţului Maramureş
-Direcţiei judeţene de muncă ,solidaritate socială şi familie.
-Compartimentului financiar-contabil
-DOAMNEI   ARDELEAN ANCA –BIANCA –Băiţa de sub Codru 469.

PRIMAR,

VASILE   VANCA

AVIZAT  PENTRU LEGALITATE
SECRETAR

DRAGOŞ    TRAIAN

Băiţa de sub Codru
la  07.05.2007.
Nr. 624



ROMÂNIA
JUDEŢUL  MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

pentru acordarea unui sprijinului financiar
reprezentând contravaloarea trusoului pentru nou-născuţi

Având în vedere prevederile Legii nr. 482/2006 privind acordarea de trusouri
pentru nou-născuţi ,a Ordonanţei nr. 3/2007 şi a instrucţiunilor de aplicare a acesteia ,
cererea şi declaraţia pe propria răspundere pentru acordarea sprijinului financiar pentru
copilul nou născut, înregistrată la nr.571/3.05.2007,a doamnei RUS ANCUŢA ADRIANA
din localitatea Băiţa de sub Codru nr. 74,CNP.2830406245040.

Având în vedere prevederile art.63 alin.1 litera „a”,art. 68 alin 1 litera”a” din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată în M.O. al României nr.
123/20.02.2007;

Primarul comunei BĂIŢA DE SUB CODRU ,Judeţul MARAMUREŞ:

DISPUNE;

Art.1. Se acordă  sprijinului financiar în sumă de 150 lei, reprezentând
contravaloarea trusoului  pentru copilul nou-noscut , doamnei RUS ANCUŢA ADRIANA
din localitatea Băiţa de sub Codru nr.74 ,pentru copilul RUS MARIA IZABELA născută în
BAIA MARE la data de 24.02. 2007.

Art.2.Plata sprijinului financiar se efectuează prin caserie în termen de 30
de zile de la data emiterii prezentei dispoziţii.

Art.3. Prezenta dispoziţie se comunică;
-Prefectului judeţului Maramureş
-Direcţiei judeţene de muncă ,solidaritate socială şi familie.
-Compartimentului financiar-contabil
-DOAMNEI  RUS ANCUŢA ADRIANA –Băiţa de sub Codru 74.

PRIMAR,

VASILE   VANCA

AVIZAT  PENTRU LEGALITATE
SECRETAR

DRAGOŞ    TRAIAN

Băiţa de sub Codru
la  07.05.2007.
Nr. 625



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.87
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului  BLIDAR TRAIAN Băiţa de sub Codru Codru nr. 27

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 ,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în prevederile art. 3 din HGR. Nr. 1197/2007;
Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea

locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;
In temeiul prevederilor articolelor 63,aliniatul 1litera „a”, 68 alineat 1  şi art. 115

aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 54 lei RON lunar
domnului BLIDAR TRAIAN din Băiţa de sub Codru nr. 27 – beneficiar de ajutor social - pentru
perioada noiembrie 2007-martie 2008 în sumă totală de 270 lei RON.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2006.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului  BLIDAR TRAIAN –Băiţa de sub Codru nr. 27
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

VANCA VASILE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  18.10.2007.

Nr. 751.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu lemne în perioada

1 noiembrie 2007- 31 martie 2008

Având în vedere prevederile art.16 indice 11 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei , aprobată prin Legea nr.
245/2003 ,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere cererile şi declaraţiile pe propria răspundere a solicitanţilor de ajutor
pentru încălzirea locuinţei cu lemne ,cereri înregistrate de la nr. 1 la nr. 557,conform anexei ;

Având în prevederile art. 3 aliniatul 1 din HGR. Nr. 1197/2007;
Având în vedere situaţia centralizatoare cuprinzând  beneficiarii de ajutor pentru

încălzirea locuinţei  lemne întocmită pentru perioada 1 noiembrie 2007-31 martie 2008 ;
In temeiul prevederilor articolelor 63,aliniatul 1litera „a”, 68 alineat 1  şi art. 115

aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă plata ajutorului pentru încălzirea locuinţei pentru
perioada 1 noiembrie 2007-31 martie 2008 în sumă totală de 101760 lei RON,beneficiarilor
înscrişi în SITUATIA CENTRALIZATOARE,conform anexei  la prezenta dispoziţie ,anexă care
face parte integrantă din aceasta .

Articolul 2.Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru
întreaga sumă în cursul lunii noiembrie 2006.

Articolul 3.Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la
comunicare,la primarul comunei.

Articolul 4. În situaţia în care sunteţi nemulţumiţi de soluţionarea
contestaţiei,prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la soluţionarea acestei
contestaţii la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 5. Prezenta se comunica:
- Instituţiei Prefectului judetului Maramures
- Compartimentului financiar-contabil
- Beneficiarilor înscrişi în anexa la prezenta dispoziţie.

PRIMAR

VANCA VASILE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  18.10.2007.

Nr. 762.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.56
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Domnului  POP VASILE URMENIŞ  nr. 25
Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat ;
Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind

acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei
termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 ,cu modificările şi completările ulterioare;

Având în prevederile art.      din HGR. Nr.         /2008;
Având în vedere lista privind beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea

locuinţei  lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri ;
In temeiul prevederilor articolelor 63,aliniatul 1litera „a”, 68 alineat 1  şi art. 115

aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007,cu modificările şi completările
ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă  ajutorul  pentru încălzirea locuinţei de 58 lei RON lunar
domnului POP VASILE URMENIŞ 25 – beneficiar de ajutor social - pentru perioada noiembrie
2008-martie 2009 în sumă totală de 290 lei RON.

Plata ajutorului de încălzire se va face în bani , o singură dată pentru întreaga sumă
în cursul lunii noiembrie 2008.

Articolul 2. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului POP VASILE –URMENIŞ NR. 25
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

GHIŢĂ   GHEORGHE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
La  .10.2008.

Nr. .



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR._______
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE

cu privire la aprobarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne.

Având în vedere cererea şi declaraţia  pe propria răspundere  pentru acordarea ajutorului pentru
încălzirea locuinţei cu lemne,depusă de către domnul(doamna)___________________________________ cu
domiciliulu (reşedinţa) în localitatea _______________________________________________nr._______.

Având în vedere prevederile  OUG. nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea
locuinţei, precum şi a unor facilităţi pentru plata energiei termice , aprobată prin Legea nr. 245/2003 , astfel
cum a fost modificată şi completată prin  OUG .nr.107/2006;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 literele”d” şi „e” , alineatul 5 litera”a” şi art.120 indice
7 aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ,cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures;

DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă ajutorul lunar pentru încălzirea locuinţei cu lemne domnului
(doamnei)________________________________________________cu domiciliul (reşedinţa ) în localitatea
_________________________________ nr.________, CNP__________________________________,în
calitate de beneficiar al ajutorului.

Cuantumul lunar al ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne este de _________lei,iar
valoare totală a  ajutorului  pentru perioada ianuarie-martie 2007 este de __________________ lei.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie  poate fi  contestată în termen de 30 de zile de la comunicare,
la primarul comunei.

Articolul 3. In situaţia în care sunteţi nermulţumit de soluţionarea contestaţiei ,prezenta
dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la soluţionarea acestei contestaţii la Tribunalul judetean
Maramures, sectia de contencios administrativ.

Articolul 4. Prezenta se comunica:
- Domnului(doamnei) _______________________________.
- Prefectului judetului Maramures
- Direcţiei  de Muncă şi Solidaritate Socială

şi Familie  MARAMUREŞ.

PRIMAR

VANCA VASILE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la .________________.

Nr. _______.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR. 92
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea cererii şi stabilirii ajutorului social

domnului  GHIŢ DUMITRU

Având în vedere cererea domnului GHIŢ DUMITRU din localitatea Băiţa de sub Codru
nr. 632 prin care solicită aprobarea unui ajutor social;

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat , a Hotararii
Guvernului  Romaniei nr. 1.099/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat ,cu modificările şi completările
ulterioare;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului local nr.5/2006 cu privire la aprobarea
limitelor minime ale veniturilor medii lunare in vederea aplicarii Legii nr. 416/2001 precum si
ancheta sociala si fisa de calcul  pentru acordarea ajutorului social si a ajutorului pentru incalzirea
locuintei ;

Având în vedere prevederile art.1 din H.G.R. nr. 5/2007 privind indexarea
nevelului lunar al venitului minim garantat al ajutorului social lunar ce se v-a acorda în anul
2007;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alineat 1 litera „a” , articol 68 aliniatul 1  si a
articolului 115 aliniatul 1 litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures
DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă cererea de ajutor social adresată de domnul GHIŢ
DUMITRU din Băiţa de sub Codru nr. 632, Comuna Baita de sub Codru in numele familiei
compusa din  1 persoană.

Articolul 2. Ajutorul social ce se acorda se stabileste in suma de 66 RON ca
diferenta intre nivelul venitului minim garantat corespunzator familiei de 96 RON stabilit de art.
4 din lege.

Ajutorul social aprobat se va plati incepand cu data de 01.02.2007.
Articolul 3. Confor prevederilor legale domnul GHIŢ GHEORGHE are obligaţia

la prestarea  de 28,6 ore  muncă   în lucrării de interes local.
Articolul 4. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la

comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.
Articolul 5. Prezenta se comunica:

- Domnului GHIŢ DUMITRU-Băiţa de sub Codru nr. 632.
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

VANCA VASILE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
Data: 19.03.2007.
Nr. 588.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR. 91
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea cererii şi stabilirii ajutorului social

domnului  GHIŢ GHEORGHE

Având în vedere cererea domnului GHIŢ GHEORGHE din localitatea Băiţa de sub
Codru nr. 632 prin care solicită aprobarea unui ajutor social;

Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat , a Hotararii
Guvernului  Romaniei nr. 1.099/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat ,cu modificările şi completările
ulterioare;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului local nr.5/2006 cu privire la aprobarea
limitelor minime ale veniturilor medii lunare in vederea aplicarii Legii nr. 416/2001 precum si
ancheta sociala si fisa de calcul  pentru acordarea ajutorului social si a ajutorului pentru incalzirea
locuintei ;

Având în vedere prevederile art.1 din H.G.R. nr. 5/2007 privind indexarea
nevelului lunar al venitului minim garantat al ajutorului social lunar ce se v-a acorda în anul
2007;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alineat 1 litera „a” , articol 68 aliniatul 1  si a
articolului 115 aliniatul 1 litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures
DISPUNE :

Articolul 1. Se aprobă cererea de ajutoru social adresată de domnul GHIŢ
GHEORGHE din Băiţa de sub Codru nr. 632, Comuna Baita de sub Codru in numele familiei
compusa din  1 persoană.

Articolul 2. Ajutorul social ce se acorda se stabileste in suma de 66 RON ca
diferenta intre nivelul venitului minim garantat corespunzator familiei de 96 RON stabilit de art.
4 din lege.

Ajutorul social aprobat se va plati incepand cu data de 01.02.2007.
Articolul 3. Confor prevederilor legale domnul GHIŢ GHEORGHE are obligaţia

la prestarea  de 28,6 ore  muncă   în lucrării de interes local.
Articolul 4. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la

comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.
Articolul 5. Prezenta se comunica:

- Domnului GHIŢ GHEORGHE-Băiţa de sub Codru nr. 632.
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

VANCA VASILE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
Data: 19.03.2007.
Nr. 587.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă pe perioadă determinată

a domnului POP VALENTIN

Având în vedere prevederile art.12 aliniatul 2 din Codul Muncii ;
Având în vedere prevederile H.G.R. nr.1825/2006 privind stabilirea salariului de

bază minim brut pe ţară ,ce se aplică în cursul anului 2007;
In conformitate cu prevederile art.78-79 din Legea nr.76/2002 şi a Convenţiei nr.

/2007 încheiată cu  Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă,Maramureş;
In temeiul prevederilor  articolelor 63 alibniatul 1 litera “ “ ,a art. 68 aliniatul 1  şi

art. 115 aliniatul 1 litera “a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20  februarie 2007.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 martie 2007 domnul POP VALENTIN se
încadrează ca muncitor necalificat în vederea executării unor lucrări de dezvoltare a comunităţii
locale.Salariul lunar negociat este în sumă de 390 lei RON
. Articolul 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează
domnul Dragoş Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Domnului POP VALENTIN -BĂIŢA –CODRU  NR.245.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
VANCA VASILE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 8.03.2007.
Nr.



ROMÂNIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

Privind inventarierea patrimoniului la sfârşitul anului 2007

Avand in vedere prevederile art.1 aliniatul 2,art. 7 din Legii nr. 82/1991 a
contabilităţii , republicată ;

Având în vedere prevederile punctului 3,5,7 din Normele  privind organizarea  şi
efectuarea inventarierii  elementelor de activ şi pasiv aprobate prin Ordinului nr. 1753/2004 a
Ministrului Finanţelor Publice;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 litera „d” ,aliniatul 5  litera „d”si a
articolului 71 cu prevederile art. 115 aliniatul 1 litera „a” din Legea nr. 215/2001 republicata in
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se numeste comisia de inventariere anuală a patrimoniului în următoarea
componenţă :

1. Dragoş Traian secretar al comunei Preşedinte
2. Cureu Marinela referent(casier) Secretar
3.DUMUŢA MARIA             referent(teh. Agricol) Membru
4.POP LUCICA bibliotecar Membru

Articolul 2. În vederea efectuării inventarelor pe gestiuni se constituie următoarele
subcomisii de inventariere :

I. Subcomisia pentru inventarierea domeniului privat al comunei , mijloacelor
fixe şi obiectelor de inventar la Primăria comunei  mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi
materialelor de la gospodăria comunală ;

1. POP LUCICA bibliotecar
2. CUREU MARINELA referent

Gestionar Rus Vasile
II. Subcomisia pentru inventarierea gestiunii „ Casa „ , materialelor şi

rechizitelor de la Primăria comunei;
1. POP LUCICA bibliotecar
2. DUMUŢA MARIA referent

Gestionar  CUREU MARINELA
III. Subcomisia  pentru inventariere la Biblioteca comunală:
1. DUMUŢA MARIA referent
2. CUREU MARINELA referent

Gestionar  Pop Lucica

Articolul 3. In exercitarea atributiunilor sale comisia lucreaza in plen si hotaraste cu



votul majoritatii membrilor comisiei  iar subcomisiile cu prezenţa tuturor membrilor şi a gestionarului
pe baza dispoziţiilor Legii 82/1991 şi a dispoziţiilor Normelor de organizare şi efectuare a
inventarierii patrimoniului aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 1753/2004.

Articolul 4. Inventarierea patrimoniului se va efectua după următorul grafic:

Gestiunea Perioada inventarierii
1. Domeniul privat al coomunei , mijloacelor fixe şi obiectelor 26-28 decembrie

de inventar la Primăria comunei  mijloacelor fixe, obiectelor de
inventar şi materialelor de la gospodăria comunală ;

2. „ Casa „ , materiale şi rechizite de la Primăria comunei; 26-28 decembrie
3. Biblioteca comunală 26-28 decembrie

Articolul 5. Prezenta se aduce la cunostinta publica prin afisare si se comunica:
- Membrilor comisiei
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECTRETAR

TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la  18 decembrie   2007
Nr. 803



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la constituirea comisiei în vederea examinării candidaţilor

înscrişi la concursul pentru ocuparea postului de guard(personal de serviciu),
pe perioadă determinată, până la revenirea titularilor pe post.

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.281/1993 ,anexa
nr.12,privind angajarea şi avansarea personalului în funcţie;

In temeiul prevederilor articolelor 63 aliniatul 1 litera”d”,aliniatul 5 litera”e”, 68
şi art.115 aliniatul 1 litera „a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se  constituie comisia de examinare a candidaţilor înscrişi la
concursul pentru  ocuparea pe perioadă determinată a  postului de guard(personal de serviciu) la
primăria comunei Băiţa de sub Codru,în următoarea componenţă;

Numele şi prenumele Funcţia                   Funcţia în comisie
DRAGOŞ TRAIAN Secretar PREŞEDINTE
CUREU MARINELA Referent Secretar
DUMUŢA GHEORGHE Consilier Membru
POP AURICA Referent Membru.

Articolul 2. Prezenta se comunică :

Instituţiei Prefectului- judeţul Maramureş
Membrilor Comisiei

PRIMAR

VANCA   VASILE

Avizat
Secretarul Comunei

Băiţa de sub Codru
la  08.08.2007.
Nr.658.



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la constituirea comisiei în vederea examinării candidaţilor

înscrişi la concursul pentru ocuparea postului de referent(protecţie socială)
pe perioadă determinată, până la revenirea titularilor pe post.

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.281/1993 ,anexa
nr.12,privind angajarea şi avansarea personalului în funcţie;

In temeiul prevederilor articolelor 63 aliniatul 1 litera”d”,aliniatul 5 litera”e”, 68
şi art.115 aliniatul 1 litera „a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se  constituie comisia de examinare a candidaţilor înscrişi la
concursul pentru  ocuparea pe perioadă determinată a  postului de referent-protecţie socială-
(referent III) la primăria comunei Băiţa de sub Codru,în următoarea componenţă;

Numele şi prenumele Funcţia                   Funcţia în comisie
DRAGOŞ TRAIAN secretar Membru
VANCA GHEORGHE contabil Membru
DUMUŢA GHEORGHE consilier Membru
DUMUŢA MARIA referent Secretar

Articolul 2. Prezenta se comunică :

Instituţiei Prefectului- judeţul Maramureş
Membrilor Comisiei

PRIMAR

VANCA   VASILE

Avizat
Secretarul Comunei

Băiţa de sub Codru
la 11.12.2007.
Nr.800.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.27
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la modificarea cuantumului dreptului la alocatie complementara

Solicitantei  SABOU ANGELA DINA

Avand in vedere cererea de stabilire a dreptului la alocatie complementara adresata de
doamnei SABOU ANGELA-DINA  din Baita de sub Codru nr. 615 impreuna cu documentele ce
o insotesc ,  precum si ancheta sociala realizata la domiciliul acestuia;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind
alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala,aprobată şi
completată  prin Legea nr. 41/2004 şi a  H:G.R.nr. 4/2007;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alineat 1 litera „d” , articol 68 alin. 1  si a
articolului  115 alin 1 litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata
in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie  2007 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se stabileste dreptul la alocatie complementara pentru familia
doamnei  SABOU ANGELA-DINA din Baita de sub Codru nr.615 compusa din 5 membrii din
care 3 copiII sub 18 ani in suma de  47 lei.

Potrivit cererii si anchetei sociale realizate veniturile familiei sunt in suma neta de
296 lei rezultând un venit mediu net pe membru de familie  de 59,2 lei.

Plata alocatiei complementare se va face incepand cu data de 1MARTIE  2007.
Articolul 2. Titularul dreptului la alocatia complementara este obligat sa comunice

in termen de 5 zile orice modificare intervenita cu privire la componenta familiei si la veniturile
realizate de membrii acesteia .

Articolul 3. Pentru copii de varsta scolara (sub 16 ani ) titularul dreptului la
alocatie complementara va prezenta din 3 in 3 luni adeverinta de la institutia de invatamant a
carei elev este , o adeverinta cu privire la frecventarea cursurilor.

Articolul 4. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului  SABOU ANGELA-DINA
- Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala a judetului

Maramures
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 6.03.2007.
Nr.584



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la convocarea consiliului local

în şedinţă ordinară

In temeiul prevederilor art. 40 aliniatul 1 şi art.120 indice 7  aliniatul 1 litera „a” din
legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204
din 23 aprilie 2001  cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se
convoacă în şedinţă ordinară în ziua de 8  FEBRUARIE 2007 ora  9.00.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al ordinii de zi;

1. Proiect de hotărâre cu privire la adoptarea  bugetului local pe anul 2007.
2. Proict de hotărâre cu privire la adoptarea bugetului activităţii autofinanţate „Cămin cultural”

şi stabilirea tarifelor  pentru închirierea  spaţiului ,mobilierului  şi a veselei la căminul cultural.
3. Rapoarte de activitate ale consilierilor.
4. Intrebări şi interpelări.
5. Probleme curente.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

VANCA VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  2.02.2007. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 564.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la convocarea consiliului local

în şedinţă ordinară

In temeiul prevederilor art. 40 aliniatul 1 şi art.120 indice 7  aliniatul 1 litera „a” din
legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204
din 23 aprilie 2001  cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se
convoacă în şedinţă ordinară în ziua de 31 ianuiarie 2007 ora  9.00.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al ordinii de zi;

1. Proiect de hotărâre cu privire la adoptarea  bugetului local pe anul 2007.
2. Proiect de hotărâre cu privire la adoptarea bugetului activităţii autofinanţate „PĂŞUNI

COMUNALE „ şi stabilirea taxelor de păşunat pentru sezonul pastoral 2007.
3. Proict de hotărâre cu privire la adoptarea bugetului activităţii autofinanţate „Cămin cultural”

şi stabilirea tarifelor  pentru închirierea  spaţiului ,mobilierului  şi a veselei la căminul cultural.
4.  Proiect de hotărâre cu privire la  stabilirea unor taxe şi tarife percepute de către primărie  ca

urmare a prestării de servicii şi închirierea unor bunuri.
5. Proiect de hotărăre cu privire la aprobarea încheierii unei convenţii cu AJOFM.

Maramureş,pentru  anul 2007.
6.  Proiect de hotărâre cu privire la aporobarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor

cu handicap pentru anul 2007.
7. Rapoarte de activitate ale consilierilor.
8. Intrebări şi interpelări.
5. Probleme curente.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

VANCA VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  26.01.2007. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 1.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la convocarea consiliului local

în şedinţă ordinară

In temeiul prevederilor art. 39 aliniatul 1 ,art.68 şi art.115 aliniatul 1 litera „a” din
legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123
din 20 februarie 2007;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se
convoacă în şedinţă ordinară în ziua de 23  AUGUST 2007 ora  9.00.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al ordinii de zi;

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea statelor de funcţii valabile cu data de 1 august şi 13
august 2007.

2.Prezentarea de către consilierii locali a unor rapoarte de activitate.
3. Intrebări şi interpelări.
4. Probleme curente.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

VANCA VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 17.08.2007. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 660.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la convocarea consiliului local

în şedinţă ordinară

In temeiul prevederilor art. 39 aliniatul 1 ,art.68 şi art.115 aliniatul 1 litera „a” din
legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123
din 20 februarie 2007;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se
convoacă în şedinţă ordinară în ziua de 31 iulie 2007 ora  9.00.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al ordinii de zi;

1. Proiect de hotărâre cu privire la  modificarea numărului asistenţilor personali ai persoanelor
cu handicap.

2.Proiect de hotărâre cu privire la utilizarea unor sume din fondul de rulment.
3.Soluţionarea unor cererii adresate Consiliului local de către cetăţenii .
4.Prezentarea de către consilierii locali a unor rapoarte de activitate.
5. Intrebări şi interpelări.
6. Probleme curente.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

VANCA VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 27.07.2007. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 654.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la convocarea consiliului local

în şedinţă ordinară

In temeiul prevederilor art. 39 aliniatul 1 ,art.68 şi art.115 aliniatul 1 litera „a” din
legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123
din 20 februarie 2007;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se
convoacă în şedinţă ordinară în ziua de 7 iunie 2007 ora  9.00.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al ordinii de zi;

1. Proiect de hotărâre cu privire la  aprobarea Programului  de măsuri ce se impun în vederea
organizării   serbării câmpeneşti SÂNZÂIENE –la Huta Băiţa de sub Codru..

2. Intrebări şi interpelări.
3. Probleme curente.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

VANCA VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 01.06.2007. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 631.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la convocarea consiliului local

în şedinţă ordinară

In temeiul prevederilor art. 39 aliniatul 1 ,art.68 şi art.115 aliniatul 1 litera „a” din
legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123
din 20 februarie 2007;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se
convoacă în şedinţă ordinară în ziua de 31 mai 2007 ora  9.00.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al ordinii de zi;

1. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2008.
2. Rapoarte de activitate ale consilierilor.
3. Intrebări şi interpelări.
4. Probleme curente.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

VANCA VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 25.05.2007. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 630.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la convocarea consiliului local

în şedinţă ordinară

In temeiul prevederilor art. 40 aliniatul 1 şi art.120 indice 7  aliniatul 1 litera „a” din
legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204
din 23 aprilie 2001  cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se
convoacă în şedinţă ordinară în ziua de 27 martie 2007 ora  9.00.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al ordinii de zi;

1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea propunerii  de încadrare şi de modificare a
încadrării  în categorii funcţionale  a unui drum comunal din localitatea  Băiţa de sub Codru .

2. Proict de hotărâre cu privire la aprobarea contului de închidere a exerciţiului bugetar pe anul
2006.

3. Rapoarte de activitate ale consilierilor.
4. Intrebări şi interpelări.
5. Probleme curente.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică
- Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

VANCA VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 22.03.2007. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 604.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE

cu privire la convocarea consiliului local
în şedinţă de în dată .

In temeiul prevederilor art. 38 aliniatul 4 ,art.45 şi art.115 aliniatul 1 litera „a” din legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20
februarie 2007;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Consiliul local al comunei Băiţa de sub Codru, judeţul Maramureş se convoacă
în şedinţă  de îndată  pentru ziua de 29 DECEMBRIE 2010 ora  12.00.

Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului local cu următorul proiect al ordinii de zi;
1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local pe anul 2010.
2. Probleme curente,întrebări şi interpelări.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se comunică

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR

Ec. GHIŢĂ   GHEORGHE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 29.12.2010. Secretarul comunei

Traian Dragos

Nr. 183.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu privire la delegarea atributiunilor de incasare

a taxei de păşunat

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Baita de sub Codru nr. 4/2007
cu privire la adoptarea bugetului activităţii autofinanţate  „păşuni comunale” şi  instituire taxei de păşunat  pentru
sezonul pastoral 2007;

In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 literele b , s  si ale articolului 71 din Legea nr.
215/2001 a administratie publice locale publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se delega domnului atributiunea de incasare a taxelor pentru
efectuarea insamantarilor artificiale in localitatea Baita de sub Codru.

Incasarea taxelor se va efectua pe chitantier tip stat eliberat de biroul contabilitate ,
impozite si taxe locale de la Primaria Baita de sub Codru

Sumele incasate se vor depune la datele stabilite la caseria Primariei impreuna cu
borderoul de incasare.

Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :
- Biroului contabilitate , impozite si taxe a comunei Baita de sub

Codru
- Domnului Butuza Stefan
- Prefectului judetului Maramures.

PRIMAR
DUMITRU DUMUTA

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru 01.02.2002
Nr.



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu privire la delegarea atributiunilor de incasare

a taxei de păşunat

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Baita de sub
Codru nr. 4/2007 cu privire la adoptarea bugetului activităţii autofinanţate  „păşuni comunale” şi
instituire taxei de păşunat  pentru sezonul pastoral 2007;

Având  în vedere prevederile art. 30 aliniatul 6 şi 7  din legea 273/2007  privind
finanţeler publice

locale ;
In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 literele „d”aliniatul 5 litera  „a” si

ale articolului 71 coroborat cu prevederile art. 120 indice 7 aliniatul 1 litera „a” din Legea nr.
215/2001 a administratie publice locale publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23
aprilie 2001,cu modificările şi completările ulteruiare;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se delega domnului POP DUMITRU atributiunea de incasare a
taxelor  de păşunat de la cetăţenii din localitatea Băiţa de sub C odru , pentru sezonul pastoral
2007 .

Articolul 2. Încasarea taxelor se va efectua pe chitantier tip   iar sumele incasate se
vor depune la datele stabilite la caseria Primariei impreuna cu borderoul de incasare într-un cont
distinct deschis în afara bugetului local.

Articolul 3. Prezenta dispozitie se comunica :
- Biroului contabilitate , impozite si taxe a comunei Baita de sub

Codru
- Domnului  POP DUMITRU
- Prefectului judetului Maramures.

PRIMAR

VASILE   VANCA AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 06.02.2007
Nr.576



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu privire la delegarea atributiunilor de incasare

a taxei de păşunat

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Baita de sub
Codru nr. 4/2007 cu privire la adoptarea bugetului activităţii autofinanţate  „păşuni comunale” şi
instituire taxei de păşunat  pentru sezonul pastoral 2007;

Având  în vedere prevederile art. 30 aliniatul 6 şi 7  din legea 273/2007  privind
finanţeler publice

locale ;
In temeiul prevederilor articolelor 68 alineat 1 literele „d”aliniatul 5 litera  „a” si

ale articolului 71 coroborat cu prevederile art. 120 indice 7 aliniatul 1 litera „a” din Legea nr.
215/2001 a administratie publice locale publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 204 din 23
aprilie 2001,cu modificările şi completările ulteruiare;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se delega domnului  VANCA NARCIS atributiunea de incasare a
taxelor  de păşunat de la cetăţenii din localitatea Băiţa de sub C odru , pentru sezonul pastoral
2007 .

Articolul 2. Încasarea taxelor se va efectua pe chitantier tip   iar sumele incasate se
vor depune la datele stabilite la caseria Primariei impreuna cu borderoul de incasare într-un cont
distinct deschis în afara bugetului local.

Articolul 3. Prezenta dispozitie se comunica :
- Biroului contabilitate , impozite si taxe a comunei Baita de sub

Codru
- Domnului VANCA NARCIS
- Prefectului judetului Maramures.

PRIMAR

VASILE   VANCA AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 06.02.2007
Nr.575



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la delimitarea  secţiilor de votare

privind organizarea şi desfăşurarea  referendumului
din data de 19 mai 2007,privind demiterea Preşedintelui României

Având în vedere prevederile art. 8 şi a art. 17 din Legea nr. 3/2000,privind organizarea şi
desfăşurarea referendumului;

Având în vedere Hotărârea nr. 21 din 24 aprilie 2007,  a Parlamentului României privind
stabilirea datei organizării referendumului privind demiterea Preşedintelui republicii;

Având în vedere  prevederilor articolului 25 aliniatul 1  din legea nr. 373/2004
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului României;

În temeiul prevederilor  art.63 aliniatul 1 litera „a” şi aliniatul 2,art 68 şi art. 115
aliniatul 1 litera „a” din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007 cu modificările ulterioare ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. În vederea desfăşurării referendumului  privind demiterea
Preşedintelui Românieri, ce se v-a desfăşura pe data de 19 mai 2007, pe teritoriul comunei Băiţa
de sub Codru se delimitează următoarele secţii de votare :

1. Secţia de votare Băiţa de sub Codru cu sediul în localul Şcolii cu clasele I-
VIII Băiţa de sub Codru unde îşi vor exercita dreptul de vot locuitorii din satul
Băiţa de sub Codru ce au domiciliul pe teritoriul comunei .

2. Secţia de votare Urmeniş cu sediul în localul Şcolii cu clasele I-IV Urmeniş
unde îşi vor exercita dreptul de vot toţi locuitorii satului Urmeniş cu
domiciliul pe teritoriul comunei Băiţa de sub Codru .

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică :

- Prefectului judeţului Maramureş
- Biroului electoral al Circumscripţiei judeţene  Maramureş
- Birourilor secţiilor de votare

PRIMAR
VANCA VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  25 aprilie 2007. Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOS

Nr.617.





























ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la delimitarea  secţiilor de votare

privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor  pentru Parlamentul European
din data de 13 mai 2007

Având în vedere prevederile art. 15 litera „b” din Legea nr. 33/2007,privind
alegelile pentru Parlamentul European ,modificată şi completată prin OUG nr. 1/2007;

Având în vedere  prevederilor articolului 25 aliniatul 1  din legea nr. 373/2004
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului României,

În temeiul prevederilor  articolului 68 alineat 1 litera „a”şi alineat 2 precum şi a
articolului 71 coroborat cu prevederile art. 120 indice 7 aliniatul 1 litera „a” din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 204
din 23 aprilie 2001 cu modificările ulterioare ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. În vederea desfăşurării alegerilor pentru Parlamentul European  ce se
v-a desfăşura pe data de 13 mai 2007, pe teritoriul comunei Băiţa de sub Codru se delimitează
următoarele secţii de votare :

1. Secţia de votare Băiţa de sub Codru cu sediul în localul Şcolii cu clasele I-
VIII Băiţa de sub Codru unde îşi vor exercita dreptul de vot locuitorii din satul
Băiţa de sub Codru ce au domiciliul pe teritoriul comunei .

2. Secţia de votare Urmeniş cu sediul în localul Şcolii cu clasele I-IV Urmeniş
unde îşi vor exercita dreptul de vot toţi locuitorii satului Urmeniş cu
domiciliul pe teritoriul comunei Băiţa de sub Codru .

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică :

- Prefectului judeţului Maramureş
- Biroului electoral al Circumscripţiei judeţene  Maramureş

PRIMAR
VANCA VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 14 februarie   2007. Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOS

Nr.574.





























ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la încadrarea în muncă pe perioadă
determinată în funcţia de referent ( casier)

a doamnei CUREU MARINELA

Având în vedere rezultatele concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată a
postului de referent (casier ) la Primăria comunei Băiţa de sub Codru,până la revenirea titularului
la post;

Având în vedere prevederile art.3 aliniatul 2 din OUG.nr. 10/2006;
Având în vedere prevederile art. 12 alin 2 şi a art.81 litera „a” din Codul muncii;
În temeiul prevederilor articolului 63 aliniatul 1 litera”d”,aliniatul 5 litera”e” ,art.68

şi a art. 115 aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001  a administraţiei publice locale ,
republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007 ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1.Incepând cu data de 01.08.2007 doamna CUREU MARINELA se
încadrează în muncă pe perioadă determinată până la revenirea titularului  pe post, în funcţia de
referent III(casier ) .

Articolul 2. Salariul de bază a  doamnei CUREU MARTINELA se stabileşte la
478 lei la care se adaugă un spor de vechime în muncă de 20% în sumă de 96 lei,precum şi un spor
pentru condiţii vătămătoare de 10% în sumă de 48 lei.

Total drepturi salariale.622 lei
Articolul 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se

comunică :
Prefectului judeţului Maramureş
Doamnei CUREU MARINELA –Băiţa de sub Codru nr. 500.
Compartimentului financiar contabil.

PRIMAR
VANCA   VASILE

. Avizat
pentru legalitate

SECRETAR
DRAGOŞ   TRAIAN

Băiţa de sub Codru
La  27.07.2005.
Nr. 655.





ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la încadrarea în muncă pe perioadă

determinată în funcţia de referent ( protecţie socială)
a doamnei CUREU MARINELA

Având în vedere rezultatele concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată a
postului de referent (protecţie socială ) la Primăria comunei Băiţa de sub Codru,până la revenirea
titularului la post;

Având în vedere prevederile art.3 aliniatul 2 din OUG.nr. 10/2006;
Având în vedere prevederile art. 12 alin 2 şi a art.81 litera „a” din Codul muncii;
În temeiul prevederilor articolului 63 aliniatul 1 litera”d”,aliniatul 5 litera”e” ,art.68

şi a art. 115 aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001  a administraţiei publice locale ,
republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007 ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1.Incepând cu data de 01.01.2008 doamna CUREU MARINELA se
încadrează în muncă pe perioadă determinată până la revenirea titularului  pe post, în funcţia de
referent III(protecţie socială ) .

Articolul 2. Salariul de bază a  doamnei CUREU MARTINELA se stabileşte la
583 lei la care se adaugă un spor de vechime în muncă de 20% în sumă de 117 lei,precum şi un
spor pentru condiţii vătămătoare de 10% în sumă de 58 lei.

Total drepturi salariale;758 lei
Articolul 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se

comunică :
Prefectului judeţului Maramureş
Doamnei CUREU MARINELA –Băiţa de sub Codru nr. 500.
Compartimentului financiar contabil.

PRIMAR
VANCA   VASILE

. Avizat
pentru legalitate

SECRETAR
DRAGOŞ   TRAIAN

Băiţa de sub Codru
La  28.12.2007.
Nr. 805.





ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă pe perioadă determinată

a domnului ARDELEAN CLAUDIU

Având în vedere prevederile art.12 aliniatul 2 din Codul Muncii ;
Având în vedere prevederile H.G.R. nr.1825/2006 privind stabilirea salariului de

bază minim brut pe ţară ,ce se aplică în cursul anului 2007;
In conformitate cu prevederile art.78-79 din Legea nr.76/2002 şi a Convenţiei

nr.42 /2007 încheiată cu  Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă,Maramureş;
In temeiul prevederilor  articolelor 63 aliniatul 1 litera “a”art. 68 aliniatul 1  şi

art. 115 aliniatul 1 litera “a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20  februarie 2007.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 15 martie 2007 domnul ARDELEAN
CLAUDIU se încadrează ca muncitor necalificat în vederea executării unor lucrări de dezvoltare
a comunităţii locale.Salariul lunar negociat este în sumă de 390 lei RON
. Articolul 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează
domnul Dragoş Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Domnului ARDELEAN CLAUDIU -BĂIŢA –CODRU  NR.469.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
VANCA VASILE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 22.03.2007.
Nr.608



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă pe perioadă determinată

a domnului GHIŢ GHEORGHE

Având în vedere prevederile art.12 aliniatul 2 din Codul Muncii ;
Având în vedere prevederile H.G.R. nr.1825/2006 privind stabilirea salariului de

bază minim brut pe ţară ,ce se aplică în cursul anului 2007;
In conformitate cu prevederile art.78-79 din Legea nr.76/2002 şi a Convenţiei

nr.42 /2007 încheiată cu  Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă,Maramureş;
In temeiul prevederilor  articolelor 63 aliniatul 1 litera “a”art. 68 aliniatul 1  şi

art. 115 aliniatul 1 litera “a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20  februarie 2007.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 martie 2007 domnul GHIŢ GHEORGHE se
încadrează ca muncitor necalificat în vederea executării unor lucrări de dezvoltare a comunităţii
locale.Salariul lunar negociat este în sumă de 390 lei RON
. Articolul 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează
domnul Dragoş Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Domnului GHIŢ GHEORGHE -BĂIŢA –CODRU  NR.632.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
VANCA VASILE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 22.03.2007.
Nr.606



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă pe perioadă determinată

a domnului  GHIŢ  GHEORGHE

Având în vedere prevederile art.12 aliniatul 2 din Codul Muncii ;
Având în vedere prevederile H.G.R. nr.1825/2006 privind stabilirea salariului de

bază minim brut pe ţară ,ce se aplică în cursul anului 2007;
In conformitate cu prevederile art.78-79 din Legea nr.76/2002 şi a Convenţiei nr.

/2007 încheiată cu  Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă,Maramureş;
In temeiul prevederilor  articolelor 63 aliniatul 1 litera “a”art. 68 aliniatul 1  şi

art. 115 aliniatul 1 litera “a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20  februarie 2007,

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 martie 2007 domnul POP CĂLIN-VIOREL se
încadrează ca muncitor necalificat în vederea executării unor lucrări de dezvoltare a comunităţii
locale.Salariul lunar negociat este în sumă de 390 lei RON
. Articolul 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează
domnul Dragoş Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Domnului POP CĂLIN-VIOREL -BĂIŢA –CODRU  NR.288.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
VANCA VASILE

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru . DRAGOŞ   TRAIAN
La 22.03.2007.
Nr.607



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la încadrarea în muncă pe perioadă

determinată în funcţia de GUARD(personal de serviciu)
a doamnei  SABOU  FLORICA

Având în vedere rezultatele concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată a
postului de GUARD(personal deserviciu) la Primăria comunei Băiţa de sub Codru,până la
revenirea titularului la post;

Având în vedere prevederile art.3 aliniatul 2 din OUG.nr. 10/2006;
Având în vedere prevederile art. 12 alin 2 şi a art.81 litera „a” din Codul muncii;
În temeiul prevederilor articolului 63 aliniatul 1 litera”d”,aliniatul 5 litera”e” ,art.68

şi a art. 115 aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001  a administraţiei publice locale ,
republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007 ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1.Incepând cu data de 13.08.2007 doamna SABOU FLORICA se
încadrează în muncă pe perioadă determinată până la revenirea titularului  pe post, în funcţia de
GUARD(personal de serviciu) .

Articolul 2. Salariul de bază a  doamnei SABOU FLORICA se stabileşte la 455
lei la care se adaugă un spor de vechime în muncă de 20% în sumă de 91 lei.

Total drepturi salariale 546 lei
Articolul 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se

comunică :
Prefectului judeţului Maramureş
Doamnei SABOU FLORICA –Băiţa de sub Codru nr. 7.
Compartimentului financiar contabil.

PRIMAR
VANCA   VASILE

. Avizat
pentru legalitate

SECRETAR
DRAGOŞ   TRAIAN

Băiţa de sub Codru
La  13.08.2007.
Nr. 659.





ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR. 92
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la modificarea ajutorului social

domnului  SABOU VIOREL AUREL
Băiţa de sub Codru nr. 615

;
Avand in vedere prevederile Legii 416/2001 privind venitul minim garantat , a Hotararii

Guvernului  Romaniei nr. 1.099/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat ,cu modificările şi completările
ulterioare.

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului local nr.5/2006 cu privire la aprobarea
limitelor minime ale veniturilor medii lunare in vederea aplicarii Legii nr. 416/2001 precum si
ancheta sociala si fisa de calcul  pentru acordarea ajutorului social si a ajutorului pentru incalzirea
locuintei ;

Având în vedere prevederile art.1 din H.G.R. nr. 5/2007 privind indexarea
nevelului lunar al venitului minim garantat al ajutorului social lunar ce se v-a acorda în anul
2007;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alineat 1 litera „a” , articol 68 aliniatul 1  si a
articolului 115 aliniatul 1 litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale,
republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures
DISPUNE :

Articolul 1. Se modifică ajutorul social acordat domnului SABOU VIOREL
AUREL  din Băiţa de sub Codru nr. 615, de la 4 persoane la 5 persoane.

Articolul 2. Ajutorul social ce se acorda se stabileste in suma de 46 lei ca
diferenta intre nivelul venitului minim garantat corespunzator familiei de 356 lei, stabilit de art. 4
din lege. Inclusiv majorarea prevăzută de 15% prevăzută de art. 6 din lege şi venitul net lunar
realizat de către membrii  familiei, de 310 lei, potrivit fişei de calcul.

Ajutorul social aprobat se va plati incepand cu data de 01.04.2007.
Articolul 3. Conform prevederilor legale domnul SABOU VIOREL AUREL are

obligaţia la prestarea  a 19.9 ore  muncă   în lucrării de interes local.
Articolul 4. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la

comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.
Articolul 5. Prezenta se comunica:

- Domnului  SABOU VIROEL AUREL -Băiţa de sub Codru nr. 615.
- Dosar de ajutor social
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

VANCA VASILE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
Data: 04.06.2007.
Nr. 635



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la acordarea de premii anuale pentru

functionarii publici şi personalul contractual din preimărie.

Având în vedere prevederile art. 19 alineatele 2 şi 3 din O.G.R. nr. 6/2007 cu
privire la creşterile salariale ce se acordă funcţionarilor publici în anul 2007;

Având în vedere prevederile art. 11  alniatul 2 şi 3 din O.G.R.nr. 10/2007 cu privire
la creşterile salariale ce se acrodă personalulu contractual în anul 2007;

În temeiul prevederilor art.63 aliniatul 1 litera”d”, şi „e”,aliniatul 5 litera „e”,art
115 aliniatul 1 litera ”a” din Legea nr. 215/2001  a administraţiei publice locale , republicată în
Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20  februarie 2007;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se constituie un fond de premiere în limita de 5 % din economiile
efectuate , aferent cheltuielilor cu salariile pentru funcţionarii publici ,precum şi un fond de
premiere în limita de 2%  din economiile efectuate ,aferent cheltuielilor cu salariilor pentru
personalul contractual din preimăria comunei .

Articolul 2. Din fondurile de premiere  constituite se aproba premii individuale
funcţionarilor publici şi personalului contractual în funcţie de salariile de încadrare :

Articolul 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează
compartimentul  financiar-contabilitate .

Articolul 4. Prezenta se comunică:
- Prefectului judeţului Maramureş
- Biroului contabilitate , impozite şi taxe

PRIMAR

VASILE   VANCA
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
Baita de sub Codru
la 18.12.2007. Traian Dragoş
Nr.804



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la aprobarea premiilor individuale pentru

functionarii publici şi personalul contractual din aparatul propriu pe lunile
ianuarie-martie(trim I-2007)

Având în vedere prevederile art. 19 alineatele 1 din O.G.R. nr. 6/2007 şi a art. 11
aliniatul 1 din O.G.R.nr. 10/2007, cu privire la creşterile salariale ce se acordă funcţionarilor
publici şi  personalului contractual din sectorul bugetar, în anul 2007;

În temeiul prevederilor art.63 aliniatul 1 litera”d”,aliniatul 5 litera „e”,art 68
aliniatul 1 şi a art.115 aliniatul 1 litera ”a” din Legea nr. 215/2001  a administraţiei publice
locale , republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20  februarie 2007;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se constituie un fond de premiere în limita de 10 % aferent
cheltuielilor cu salariile efectuate în lunile ianuarie-martie  2007 pentru funcţionarii publici în
suma de 1770 lei iar pentru personalul contractual prin aplicarea cotei de 2 % în suma de 630
lei .

Articolul 2. Din fondul de premiere  constituit se aproba premii individuale după
cum urmeză:

a. Funcţionari publici

1. Dragoş Traian 633 lei
2. Vanca Gheorghe 400 lei
3. Dumuţa Maria 426 lei
4. Pop Aurica 311 lei

b. Personal contractual
1. BANCOŞ SIMONA-NADIA 242 lei
2. VANCA NARCIS 157 lei
3. PODINA DINA-MARCELA 149 lei
4. POP  LUCICA 45 lei
5. POP ZAMFIR 37 lei.

Articolul 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează biroul
contabilitate, impozite şi taxe.

Articolul 4. Prezenta se comunică:
- Prefectului judeţului Maramureş
- Biroului contabilitate , impozite şi taxe

PRIMAR

VASILE   VANCA
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
Baita de sub Codru
la 02.04.2007. Traian Dragoş
Nr.609.



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la aprobarea premiilor individuale pentru

functionarii publici pe lunile
iulie-septembrie(trim III-2007)

Având în vedere prevederile art. 19 alineatele 1 din O.G.R. nr. 6/2007 cu privire
la creşterile salariale ce se acordă funcţionarilor publici în anul 2007;

În temeiul prevederilor art.63 aliniatul 1 litera”d”,aliniatul 5 litera „e”,art 68
aliniatul 1 şi a art.115 aliniatul 1 litera ”a” din Legea nr. 215/2001  a administraţiei publice
locale , republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20  februarie 2007;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se constituie un fond de premiere în limita de 10 % aferent
cheltuielilor cu salariile efectuate în lunile iulie-septembrie 2007 pentru funcţionarii publici în
suma de 1547 lei .

Articolul 2. Din fondul de premiere  constituit se aproba premii individuale după
cum urmeză:

a. Funcţionari publici

1. Dragoş Traian 470 lei
2. Vanca Gheorghe 443 lei
3. Dumuţa Maria 317 lei
4. Pop Aurica 317 lei

Articolul 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează biroul
contabilitate, impozite şi taxe.

Articolul 4. Prezenta se comunică:
- Prefectului judeţului Maramureş
- Biroului contabilitate , impozite şi taxe

PRIMAR

VASILE   VANCA
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
Baita de sub Codru
la 02.10.2007. Traian Dragoş
Nr.715



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.206
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea cuantumului dreptului la alocatie complementara

Solicitantei  PODINĂ IULIANA

Avand in vedere cererea de stabilire a dreptului la alocatie complementara adresata de
doamnei PODINĂ IULIANA din Baita de sub Codru nr. 177 impreuna cu documentele ce o
insotesc ,  precum si ancheta sociala realizata la domiciliul acestuia;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind
alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala,aprobată şi
completată  prin Legea nr. 41/2004 şi a  H:G.R.nr. 4/2007;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alineat 1 litera „d” , articol 68 alin. 1  si a
articolului  115 alin 1 litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata
in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie  2007 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se stabileste dreptul la alocatie complementara pentru familia
doamnei   PODINA IULIANA din Baita de sub Codru nr.177 compusa din 4 membrii din care 2
copii sub 18 ani ,in suma de  42 lei Ron.

Potrivit cererii si anchetei sociale realizate veniturile familiei sunt in suma neta de
350 lei rezultând un venit mediu net pe membru de familie  de 87,5 lei.

Plata alocatiei complementare se va face incepand cu data de 1MARTIE  2007.
Articolul 2. Titularul dreptului la alocatia complementara este obligat sa comunice

in termen de 5 zile orice modificare intervenita cu privire la componenta familiei si la veniturile
realizate de membrii acesteia .

Articolul 3. Pentru copii de varsta scolara (sub 16 ani ) titularul dreptului la
alocatie complementara va prezenta din 3 in 3 luni adeverinta de la institutia de invatamant a
carei elev este , o adeverinta cu privire la frecventarea cursurilor.

Articolul 4. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului PODINA IULIANA
- Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala a judetului

Maramures
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 6.03.2007.
Nr.586



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES DOSAR NR.206
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
Cu privire la aprobarea cuantumului dreptului la alocatie complementara

Solicitantei  ARDELEAN  CRINUŢA

Avand in vedere cererea de stabilire a dreptului la alocatie complementara adresata de
doamnei ARDELEAN CRINUŢA  din Baita de sub Codru nr. 403/A impreuna cu documentele ce
o insotesc ,  precum si ancheta sociala realizata la domiciliul acestuia;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind
alocatia familiala complementara si alocatia de sustinere pentru familia monoparentala,aprobată şi
completată  prin Legea nr. 41/2004 şi a  H:G.R.nr. 4/2007;

In temeiul prevederilor articolelor 63 alineat 1 litera „d” , articol 68 alin. 1  si a
articolului  115 alin 1 litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata
in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie  2007 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se stabileste dreptul la alocatie complementara pentru familia
doamnei  ARDELEAN CRINUŢA  din Baita de sub Codru nr.403/A compusa din 3 membrii din
care 1 copil sub 18 ani ,in suma de  36 lei.

Potrivit cererii si anchetei sociale realizate veniturile familiei sunt in suma neta de
125 lei rezultând un venit mediu net pe membru de familie de 41,6 lei.

Plata alocatiei complementare se va face incepand cu data de 1MARTIE  2007.
Articolul 2. Titularul dreptului la alocatia complementara este obligat sa comunice

in termen de 5 zile orice modificare intervenita cu privire la componenta familiei si la veniturile
realizate de membrii acesteia .

Articolul 3. Pentru copii de varsta scolara (sub 16 ani ) titularul dreptului la
alocatie complementara va prezenta din 3 in 3 luni adeverinta de la institutia de invatamant a
carei elev este , o adeverinta cu privire la frecventarea cursurilor.

Articolul 4. Prezenta dispozitie poate fi atacata in termen de 30 de zile de la
comunicare la Tribunalul judetean Maramures sectia de contencios administrativ.

Articolul 3. Prezenta se comunica:
- Domnului  ARDELEAN CRINUŢA
- Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala a judetului

Maramures
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 6.03.2007.
Nr.585



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu privire stabilirea salariului

doamnei PODINĂ DINA-MARCELA-guard-

Având în vedere prevederile art.1litera „a” din Ordonanţa nr. 10/2007 privind
unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ce se vor acorda
personalului din sectortul bugetar în anul 2007;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 litera „d”, alineatului 5 litera „e” al
aceluiasi articol precum si ale articolului 71,coroborat cu prevederile art. 120 indice 7 aliniatul 1
litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001,cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007 doamna  PODINĂ DINA-
MARCELA-GUARD-beneficiază de un salariu de bază de 453 lei precum şi de un spor de
vechime în muncă în procent de 10%  în sumă de 45 lei.

Total drepturi salariale 498 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Doamnei PODINĂ DINA-MARCELA
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 06.02.2007.
Nr.572



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu privire stabilirea salariului

doamnei BANCOŞ SIMONA –referent-(casier)

Având în vedere prevederile art.1litera „a” din Ordonanţa nr. 10/2007 privind
unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ce se vor acorda
personalului din sectortul bugetar în anul 2007;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 litera „d”, alineatului 5 litera „e” al
aceluiasi articol precum si ale articolului 71,coroborat cu prevederile art. 120 indice 7 aliniatul 1
litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001,cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007 doamna  BANCOŞ SIMONA -
referent –(casier) beneficiază de un salariu de bază de 645 lei precum şi de un spor de vechime
în muncă în procent de 15%  în sumă de 97 lei.Deasemenea doamna BANCOŞ SIMONA
beneficiază de un spor  pentru condiţii vătămătoare în procent de 10% în sumă de 65 lei.

Total drepturi salariale 807 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Doamnei BANCOŞ SIMONA
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 06.02.2007.
Nr.570



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu privire stabilirea salariului

doamnei BANCOŞ SIMONA –referent-(casier)

Având în vedere prevederile art.1litera „a” din Ordonanţa nr. 10/2007 privind
unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ce se vor acorda
personalului din sectortul bugetar în anul 2007;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 litera „d”, alineatului 5 litera „e” al
aceluiasi articol precum si ale articolului 71,coroborat cu prevederile art. 120 indice 7 aliniatul 1
litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001,cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007 doamna  BANCOŞ SIMONA -
referent –(casier) beneficiază de un salariu de bază de 645 lei precum şi de un spor de vechime
în muncă în procent de 15%  în sumă de 97 lei.Deasemenea doamna BANCOŞ SIMONA
beneficiază de un spor  pentru condiţii vătămătoare în procent de 10% în sumă de 65 lei.

Total drepturi salariale 807 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Doamnei BANCOŞ SIMONA
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 06.02.2007.
Nr.570



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu privire stabilirea salariului

doamnei POP LUCICA-bibliotecar -

Având în vedere prevederile art.1litera „a” din Ordonanţa nr. 10/2007 privind
unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ce se vor acorda
personalului din sectortul bugetar în anul 2007;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 litera „d”, alineatului 5 litera „e” al
aceluiasi articol precum si ale articolului 71,coroborat cu prevederile art. 120 indice 7 aliniatul 1
litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001,cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007 doamna POP LUCICA-
bibliotecar - beneficiază de un salariu de bază de 603 lei precum şi de un spor de vechime în
muncă în procent de 25%  în sumă de 151 lei.

Total drepturi salariale 754 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Doamnei POP LUCICA
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 06..02.2007.
Nr.569



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu privire stabilirea salariului

doamnei POP LUCICA-bibliotecar -

Având în vedere prevederile art.1litera „a”art.6 aliniatul 1-2 şi ale art.7 aliniatul 1 din
Ordonanţa nr. 10/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor
drepturi ce se vor acorda personalului din sectortul bugetar în anul 2007;

Având în vedere calculul  fişei  de evaluare a performanţelor anuale,precum şi calculul
efectuat pentru acordarea treptei de salarizare IA ;

In temeiul prevederilor articolului 63 alineat 1 litera „d”, alineatului 5 litera „e” al
aceluiasi articol precum si ale articolului 68 şi art. 115 aliniatul 1 litera „a” din Legea nr.
215/2001 a administratiei publice locale republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din
20 februarie 2007;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 1 august 2007 doamna POP LUCICA-bibliotecar
- beneficiază de majorarea salariului prin acordarea treptei de salarizare IA,avînd un salariu de
bază de 672 lei precum şi de un spor de vechime în muncă în procent de 25%  în sumă de 168
lei.

Total drepturi salariale 840 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Doamnei POP LUCICA
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR

VANCA VASILE
Avizat pentru legalitate

SECRETAR
TRAIAN DRAGOS

Baita de sub Codru
la 28.08.2007.
Nr.664



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu privire stabilirea salariului

domnului POP ZAMFIR-personal de pază-

Având în vedere prevederile art.1litera „a” din Ordonanţa nr. 10/2007 privind
unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ce se vor acorda
personalului din sectortul bugetar în anul 2007;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 litera „d”, alineatului 5 litera „e” al
aceluiasi articol precum si ale articolului 71,coroborat cu prevederile art. 120 indice 7 aliniatul 1
litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001,cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007 domnul POP ZAMFIR –
personal de pază- beneficiază de un salariu de bază de 453 lei,precum şi de un spor de vechime
în muncă ,în procent de 25% în sumă de 113,precum şi de un spor de noapte în procent de 15% în
sumă de 68 lei .

Total drepturi salariale 634 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Domnului POP ZAMFIR
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 06.02.2007.
Nr.573



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu privire stabilirea salariului

domnului VANCA GHEORGHE-referent-(contabil)

Având în vedere prevederile art.4,art.5 aliniatul 2 ,ale art. 16 aliniatele 1-3 din
Ordonanţa nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor
drepturi ale funcţionarilor publici,ce se aplică în anul 2007;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 litera „d”, alineatului 5 litera „e” al
aceluiasi articol precum si ale articolului 71,coroborat cu prevederile art. 120 indice 7 aliniatul 1
litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001,cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007 domnul VANCA GHEORGHE-
referent(contabil) , beneficiază de un salariu de bază de 768 lei precum şi de un spor de vechime
în muncă în procent de 25%  în sumă de 192 lei. Deasemenea domnul VANCA GHEORGHE
beneficiază de un spor  pentru condiţii vătămătoare  în procent de 10% în sumă de 77 lei,precum
şi de un spor pentru complexitatea muncii în procent de 25% în sumă de 192 lei.

Total drepturi salariale 1229 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Domnului  VANCA GHEORGHE
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 06.02.2007.
Nr.568



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu privire stabilirea salariului

domnului VANCA GHEORGHE-referent-(contabil)

Având în vedere prevederile art.4,art.5 aliniatul 2 ,ale art. 16 aliniatele 1-3 din
Ordonanţa nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor
drepturi ale funcţionarilor publici,ce se aplică în anul 2007;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 litera „d”, alineatului 5 litera „e” al
aceluiasi articol precum si ale articolului 71,coroborat cu prevederile art. 120 indice 7 aliniatul 1
litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001,cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007 domnul VANCA GHEORGHE-
referent(contabil) , beneficiază de un salariu de bază de 768 lei precum şi de un spor de vechime
în muncă în procent de 25%  în sumă de 192 lei. Deasemenea domnul VANCA GHEORGHE
beneficiază de un spor  pentru condiţii vătămătoare  în procent de 10% în sumă de 77 lei,precum
şi de un spor pentru complexitatea muncii în procent de 25% în sumă de 192 lei.

Total drepturi salariale 1229 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Domnului  VANCA GHEORGHE
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 06.02.2007.
Nr.568



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu privire stabilirea salariului

domnului VANCA NARCIS –referent-(operator rol)

Având în vedere prevederile art.1litera „a” din Ordonanţa nr. 10/2007 privind
unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ce se vor acorda
personalului din sectortul bugetar în anul 2007;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 litera „d”, alineatului 5 litera „e” al
aceluiasi articol precum si ale articolului 71,coroborat cu prevederile art. 120 indice 7 aliniatul 1
litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001,cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007 domnul VANCA NARCIS –
referent –operator rol- beneficiază de un salariu de bază de 476 lei.Deasemenea domnul
VANCA NARCIS beneficiază de un spor  pentru condiţii vătămătoare în procent de 10% în sumă
de 48 lei.

Total drepturi salariale 524 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Domnului VANCA NARCIS
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 06.02.2007.
Nr.571



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu privire stabilirea salariului

doamnei DUMUŢA MARIA-referent- (agent agricol)

Având în vedere prevederile art.4,art.5 aliniatul 2 ,ale art. 16 aliniatele 1-3 din
Ordonanţa nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor
drepturi ale funcţionarilor publici;

Având în vedere prevederile art. 1 aliniatul 4 punctul 2 şi art. 2 aliniatul 1 din Legea nr.
263/2006 cu privire la aprobasrea şi completarea OUG. Nr. 209/2005,pentru completarea şi
modificarea unor acte normative din domeniul proprietăţii;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 litera „d”, alineatului 5 litera „e” al
aceluiasi articol precum si ale articolului 71,coroborat cu prevederile art. 120 indice 7 aliniatul 1
litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001,cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007 doamna DUMUŢA MARIA (referent)
agent agricol, , beneficiază începând cu data de 1 ianuarie 2007 de un salariu de bază de 768 lei
precum şi de un spor de vechime în muncă în procent de 25%  în sumă de 192 lei.

Deasemenea doamna DUMUŢA MARIA beneficiază de un spor  pentru condiţii
vătămătoare  în procent de 10% în sumă de 77 lei.Pentru activitatea desfăşurată în mod direct în
aplicarea legii nr. 18/1991,susnumita beneficiază de un spor de dificultate în procent de 50% din
salariul de încadrare  în sumă de 384 lei.

Total drepturi salariale 1421 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Doamnei    DUMUŢA    MARIA
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 06.02.2007.
Nr.566



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu privire stabilirea salariului

doamnei DUMUŢA MARIA-referent- (agent agricol)

Având în vedere prevederile art.4,art.5 aliniatul 2 ,ale art. 16 aliniatele 1-3 din
Ordonanţa nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor
drepturi ale funcţionarilor publici;

Având în vedere prevederile art. 1 aliniatul 4 punctul 2 şi art. 2 aliniatul 1 din Legea nr.
263/2006 cu privire la aprobasrea şi completarea OUG. Nr. 209/2005,pentru completarea şi
modificarea unor acte normative din domeniul proprietăţii;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 litera „d”, alineatului 5 litera „e” al
aceluiasi articol precum si ale articolului 71,coroborat cu prevederile art. 120 indice 7 aliniatul 1
litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001,cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007 doamna DUMUŢA MARIA (referent)
agent agricol, , beneficiază începând cu data de 1 ianuarie 2007 de un salariu de bază de 768 lei
precum şi de un spor de vechime în muncă în procent de 25%  în sumă de 192 lei.

Deasemenea doamna DUMUŢA MARIA beneficiază de un spor  pentru condiţii
vătămătoare  în procent de 10% în sumă de 77 lei.Pentru activitatea desfăşurată în mod direct în
aplicarea legii nr. 18/1991,susnumita beneficiază de un spor de dificultate în procent de 50% din
salariul de încadrare  în sumă de 384 lei.

Total drepturi salariale 1421 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Doamnei    DUMUŢA    MARIA
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 06.02.2007.
Nr.566



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu privire stabilirea salariului

doamnei POP AURICA-referent-

Având în vedere prevederile art.4,art.5 aliniatul 2 ,ale art. 16 aliniatele 1-3 şi a art.
33 din Ordonanţa nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor
drepturi ale funcţionarilor publici;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 litera „d”, alineatului 5 litera „e” al
aceluiasi articol precum si ale articolului 71,coroborat cu prevederile art. 120 indice 7 aliniatul 1
litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001,cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007 doamna POP Aurica
(referent)protecţie socială, ,se avansează în  treapta I de salarizare a gradului profesional
SUPERIOR clasa C.

Doamna POP AURICA beneficiază începând cu data de 1 ianuarie 2007 de un
salariu de bază de 768 lei precum şi de un spor de vechime în muncă în procent de 25%  în sumă
de 192 lei. Deasemenea doamna POP AURICA beneficiază de un spor  pentru condiţii
vătămătoare  în procent de 10% în sumă de 77 lei.

Total drepturi salariale 1037 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Doamnei POP AURICA
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 06..02.2007.
Nr.565



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu privire stabilirea salariului  doamnei POP AURICA-referent- ca

urmare  a avansării în  treapta de salarizare imediat superioară

Avand in vedere prevederile art.6 aliniatul 8 din  O.U.nr.92/2004 privind reglementarea
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici pentru anul 2005;

Având în vedere prevederile art.4,art.5 aliniatul 2 ,ale art. 16 aliniatele 1-3 şi a art. 33 din
Ordonanţa nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor
drepturi ale funcţionarilor publici;

Având în vedere prevederile art. 1 aliniatul 4 punctul 2 şi art. 2 aliniatul 1 din Legea nr.
263/2006 cu privire la aprobasrea şi completarea OUG. Nr. 209/2005,pentru completarea şi
modificarea unor acte normative din domeniul proprietăţii;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 litera „d”, alineatului 5 litera „e” al
aceluiasi articol precum si ale articolului 71,coroborat cu prevederile art. 120 indice 7 aliniatul 1
litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001,cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007 doamna POP Aurica
(referent)protecţie socială, ,se avansează în  treapta I de salarizare a gradului profesional
SUPERIOR  clasa C.

Doamna POP AURICA beneficiază începând cu data de 1 ianuarie 2007 de un
salariu de bază de 768 lei precum şi de un spor de vechime în muncă în procent de 25%  în sumă
de 96 lei. Deasemenea doamna POP AURICA beneficiază de un spor  pentru condiţii vătămătoare
în procent de 10% în sumă de 77 lei.Pentru activitatea desfăşurată în mod direct în aplicarea legii
nr. 10/2001,susnumita beneficiază de un spor de dificultate în procent de 50% din salariul de
încadrare  în sumă de 384 lei.

Total drepturi salariale 1325 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Doamnei POP AURICA
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 05..02.2007.
Nr._____



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu privire stabilirea salariului

domnului DRAGOŞ TRAIAN-secretar al comunei-

Având în vedere prevederile art.4,art.5 aliniatul 2 ,ale art. 16 aliniatele 1-3 din
Ordonanţa nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor
drepturi ale funcţionarilor publici ce se aplică în anul 2007;

Având în vedere prevederile art. 1 aliniatul 4 punctul 2 şi art. 2 aliniatul 1 din Legea nr.
263/2006 cu privire la aprobasrea şi completarea OUG. Nr. 209/2005,pentru completarea şi
modificarea unor acte normative din domeniul proprietăţii;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 litera „d”, alineatului 5 litera „e” al
aceluiasi articol precum si ale articolului 71,coroborat cu prevederile art. 120 indice 7 aliniatul 1
litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001,cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007 domnul DRAGOŞ TRAIAN-secretar al
comunei , beneficiază începând cu data de 1 ianuarie 2007 de un salariu de bază de1139 lei
precum şi de un spor de vechime în muncă în procent de 25%  în sumă de 285 lei.

Deasemenea domnul DRAGOŞ TRAIAN beneficiază de un spor  pentru condiţii
vătămătoare în procent de 10% în sumă de 114 lei.Pentru activitatea desfăşurată în mod direct în
aplicarea legii nr. 18/1991,susnumita beneficiază de un spor de dificultate în procent de 50% din
salariul de încadrare  în sumă de 570 lei.

Total drepturi salariale 2108 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Domnului DRAGOŞ TRAIAN
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 06.02.2007.
Nr.567



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZITIE
cu privire stabilirea salariului

domnului DRAGOŞ TRAIAN-secretar al comunei-

Având în vedere prevederile art.4,art.5 aliniatul 2 ,ale art. 16 aliniatele 1-3 din
Ordonanţa nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor
drepturi ale funcţionarilor publici ce se aplică în anul 2007;

Având în vedere prevederile art. 1 aliniatul 4 punctul 2 şi art. 2 aliniatul 1 din Legea nr.
263/2006 cu privire la aprobasrea şi completarea OUG. Nr. 209/2005,pentru completarea şi
modificarea unor acte normative din domeniul proprietăţii;

In temeiul prevederilor articolului 68 alineat 1 litera „d”, alineatului 5 litera „e” al
aceluiasi articol precum si ale articolului 71,coroborat cu prevederile art. 120 indice 7 aliniatul 1
litera „a” din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei nr. 204 din 23 aprilie 2001,cu modificările şi completările ulterioare;

Primarul comunei Baita de sub Codru , judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Incepand cu data de 1 ianuarie 2007 domnul DRAGOŞ TRAIAN-secretar al
comunei , beneficiază începând cu data de 1 ianuarie 2007 de un salariu de bază de1139 lei
precum şi de un spor de vechime în muncă în procent de 25%  în sumă de 285 lei.

Deasemenea domnul DRAGOŞ TRAIAN beneficiază de un spor  pentru condiţii
vătămătoare în procent de 10% în sumă de 114 lei.Pentru activitatea desfăşurată în mod direct în
aplicarea legii nr. 18/1991,susnumita beneficiază de un spor de dificultate în procent de 50% din
salariul de încadrare  în sumă de 570 lei.

Total drepturi salariale 2108 lei.
Articolul 2. Prezenta dispozitie se comunica :

- Domnului DRAGOŞ TRAIAN
- Compartimentului resurse umane
- Biroului contabilitate impozite si taxe
- Prefectului judetului Maramures

PRIMAR
VANCA VASILE

Avizat pentru legalitate
SECRETAR

TRAIAN DRAGOS
Baita de sub Codru
la 06.02.2007.
Nr.567



ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
COMUNA BĂITA DE SUB CODRU
CONSILIUL LOCAL

DISPOZITIE
Cu privire la unele virări de creditre bugetare în cadrul aceluiaşi capitol

Avand in vedere prevederile art. 49 alineat 5 din  Legea nr.273/2006 a finantelor publice
locale;

In temeiul prevederilor art.63 aliniatul 1 „ literac”,aliniatul 4 litera”a” precum si art.
nr.115 aliniatul 1 litera „a” din Legea nr. 215 /2001 a administratiei publice locale , republicata în
Monitorul Oficial al Romaniei nr. 123 din 20 februarie 2007 ;

Primarul comunei Baita de sub Codru judetul Maramures

DISPUNE :

Articolul 1. Se arpoba urmatoarele virări de credite în cadrul aceluiaşi capitol
după cum urmează:

1.Capitolul 68.02.15.01 Cheltuieli curente-Ajutoare sociale se diminuează
cu  4.57 mii lei conform anexei la prezenta dispoziţie.

2. Capitolul 68.02.05.02-Cheltuieşli de personal  se majorează cu sumă de
4,57 mii lei,conform anexei la prezenta dispoziţie.

3.Capitolul 70.02.06-Bunuri şi servicii – se diminuează cu 3,41 mii
lei,conform anexei la prezenta dispoziţie.

4. Capitolul 70.02.00-subcapitolull 70.02.50 se majorează cu suma de 3,41
mii lei.

Articolul 2. Detalierile chletuielilor modificate conform prezentei dsipoziţii sunt
anexate şi fac parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Articolul 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează biroul
de contabilitate , impozite şi taxe din cadrul primăriei.

Articolul 4. Prezenta dispoziţie se aduce la cunostinta publica si se comunica :
- Prefectului judetului Maramures
- Direcţiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat
- Trezoreriei Ulmeni
- Biroului contabilitate, impozite si taxe locale.

PRRIMAR

VASILE   VANCA
Avizat pentru legalitate

Secretarul comunei
Traian Dragos

Baita de sub Codru
la 17.12.2007
Nr.801



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încadrarea în muncă a doamnei VANCA ALEXANDRINA

în funcţia   de asistent personal

Având în vedere cererea doamnei VANCA ALEXANDRINA din localitatea
Băiţa de sub Codru nr. 241,prin care solicită încadrarea sa în funcţia de asistent personal al
copilului cu deficienţă funcţională gravă, VANCA FLORIN-IONUC-GABRIEL-NICOLAE;

Având în vedere HCL.nr. 16/2007 cu privire la stabilirea numărului asistenţilor
personali ai persoanelor cu  defienţă funcţională gravă;

Având în vedere prevederile art. 34,35 aliniatul1 şi art.36 din Legea nr. 448/2006
a H.G.României nr.427/2001,modificată şi completată prin HGR. Nr. 463/2005, cu privire la
aprobarea normelor metodologice  privind  condiţiile de încadrare ,drepturile şi obligaţiile
asistentului personal al persoanei cu handicap;

Având în vedere prevederile art. 12 aliniatul 2,din C.M.
In temeiul prevederilor  articolelor 63 ali9niatul 1 litera”d”,aliniatul 5 litera”e”  şi

a art. 115 aliniatul 1 litera “a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 2o februarie 2007.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 1 SEPTEMBRIE 2007 doamna VANCA
ALEXANDRINA din localitatea BĂIŢA DE SUB CODRU nr.241,  se încadrează în funcţia de
asistent personal al copilului cu handicap grav  VANCA FLORIN-IONUC-GABRIEL-
NICOLAE din BĂIŢA DE SUB CODRU nr.241.

Salariul de bază se stabileşte în sumă de 439 lei ,precum şi un spor de vechime în
muncă de 20%,respectiv 88 lei.

Total drepturi salariale : 527  lei.
Articolul 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează

domnul Dragoş Traian - secretar.
Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :

- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei VANCA ALEXANDRINA-Băiţa de sub Codru nr. 241.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
VASILE   VANCA

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 02.10.2007.
Nr.685



ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu  privire la încetarea contractului  de muncă a doamnei CHIRIGUŢ FLORICA

având funcţia   de asistent personal

Având în vedere decesul persoanei cu handicap pentru care doamna CHIRIGUŢ
Florica  din Băiţa de sub Codru nr. 348 ,îndeplinea funcţia de asistent personal;

Având în vedere prevederile art. 56 litera”j” din C.M.
In temeiul prevederilor  articolelor 63 ali9niatul 1 litera”d”,aliniatul 5 litera”e”  şi

a art. 115 aliniatul 1 litera “a” din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată
în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007.

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 19 septembrie 2007 încetează contractul de
muncă a doamnei CHIRIGUŢ FLORICA din localitatea BĂIŢA DE SUB CODRU nr.348
îndeplinind până la această dată funcţia de asistent personal al persoanei cu handicap  POP
LUDOVICA din BĂIŢA DE SUB CODRU nr.348.

Articolul 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se însărcinează
domnul Dragoş Traian - secretar.

Articolul 3. Prezenta dispoziţie se comunică :
- Prefectului judeţului Maramureş
- Dosar personal
- Doamnei CHIRIGUŢ FLORICA-Băiţa de sub Codru nr. 348.
- Compartimentului financiar contabil

PRIMAR
VASILE   VANCA

AVIZAT
Secretarul comunei

Băiţa de sub Codru .
La 02.10.2007.
Nr.677



ROMANIA

JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la numirea unui curator

Având în vedere decesul numitului CHIRIGUŢ TRAIAN ,cu ultimul domiciliu în
localitatea Băiţa de sub Codru nr. 348 şi care avea calitatea de tutore a numitei POP LUDOVICA
din Băiţa de sub Codru nr.348;

Având în vedere cererea doamnei CHIRIGUŢ FLORICA din Băiţa de sub Codru
nr. 348, ,prin care solicită numirea sa în calitate de curator  în vederea reprezentării şi
administrării bunurilor numitei POP LUDOVICA  din Băiţa de sub Codru nr. 348;

Având în vedere prevederile  art. 152 litera „c”şi a art. 154 din Codul familiei;
In temeiul prevederilor articolului 68 aliniatul 1 litera “ a”,aliniatul 2 al aceluiaşi

articol , art.68 şi art.115 aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr.123 din 20 februarie 2007;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Doamna CHIRIGUŢ FLORICA din localitatea Băiţa de sub Codru
nr. 348 se numeşte în calitate de curator  în vederea reprezentării şi administrării bunurilor
numitei   POP LUDOVICA  din Băiţa de sub Codru nr.348.

Articolul 2. Prezenta se comunică:
-Doamnei  CHIRIGUŢ FLORICA -Băiţa de sub Codru nr. 348.
-Casei judeţene de pensii.
-Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş

PRIMAR
VANCA   VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la  18.04.2007. pentru legalitate
Nr.613. SECRETAR

TRAIAN    DRAGOŞ



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
Cu privire la stabilirea locurilor speciale de afişaj electoral în campania electorală

pentru  alegerilor Europarlamentare
din 25 noiembrie 2007

Având în vedere prevederile HGR. Nr. 939/2007 cu privire la stabilirea datei
pentru alegerile Europarlamentare;

Având în vedere prevederile articolului 71 aliniatul 1  din legea nr. 373/2004
pentru alegerea  Camerei Deputaţilor  şi a Senatului României ,cu modificările şi completările
ulterioare;

În temeiul  prevederilor articolului 63 aliniatul 1 litera „a” şi  alineat 2 ,a art 68
aliniatul 1 precum şi a prevederilor  articolului 115 aliniatul 1 litera „a” din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20
februarie 2007 ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Se stabilesc următoarele locuri speciale de afişaj electoral  în
campania electorală pentru alegerile Europarlamentare din data de  25 noiembrie 2007 :

1. În localitatea Băiţa de sub Codru  1 panou de afişaj montate la magazinul
alimentar din Băiţa de sub Codru nr. 237 .

2. În localitatea Urmeniş   1  panou de afişaj montate la Căminul cultural
Urmeniş .

Articolul 2. Aplicarea afişelor la panourile speciale de afişaj electoral se va face
cu respectarea dispoziţiilor articolului 71 aliniatul 6 din Legea 373/2004 .

Articolul 3. Folosirea altor locuri de afişaj electoral decât cele stabilite prin
prezenta dispoziţie se va face numai cu acceptul proprietarilor ,administratorilor sau a
deţinătorului bunurilor unde se realizează afişajul.

Articolul 2. Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică :

- Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş.
- Biroului electoral al Circumscripţiei judeţene Maramureş.

PRIMAR

VANCA VASILE

Băiţa de sub Codru AVIZAT
la 19.0ctombrie 2007. Secretarul comunei

TRAIAN DRAGOS
Nr. 766.





























ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la încetarea contractului individual de muncă

a domnului VANCA NARCIS

Având în vedere prevederile art. 55  litera „a” şi a art.56 litera”j” din Codul muncii;
În temeiul prevederilor articolului 63 aliniatul 1 litera”d”,aliniatul 5 litera”e”,art. 68

a art.115 aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001  a administraţiei publice locale , republicată
în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007 ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 09.07.2007 încetează contractul de muncă a
domnului VANCA NARCIS-din Băiţa de sub Codru  nr. 237, încheiat pe perioadă determinată  ca
urmare a revenirii titularului pe post.

Articolul 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică :

Prefectului judeţului Maramureş
Domnului VANCA NARCIS-Băiţa de sub Codru nr. 237.
Compartimentului financiar contabil.

PRIMAR
VANCA   VASILE

. Avizat
pentru legalitate

SECRETAR
DRAGOŞ   TRAIAN

Băiţa de sub Codru
La  16.07.2007.
Nr. 652.



Anexă la dispoziţia nr. 25/2008.



Nr.
crt.

Numele şi prenumele
Solicitantului/Reprezentantului

Forma de
organizare

Adresă
Sediu Social

Activitatea
COD- CAEN
deţinut

Activitatea
COD-CAEN
actualizat

1 DUMUŢA GHEORGHE AF Băiţa de sub Codru 524 3614
3613
4522
4542

3109
3102
4391
4332

2 ROATIŞ GHEORGHE PF Băiţa de sub Codru 745 4521
4522
4543
4544

4120
4391
4333
4334

3 GHIŢ TRAIAN AF Băiţa de sub Codru 533 6321
5211

5221
4711

4 BANCOŞ SIMONA-NADIA AF Urmeniş nr. 170 0201
5190

0220
4690

5 LUNG  MARINEL PF Băiţa de sub Codru 214 4521
4543
4544

4120
4333
4334

6 DRAGOŞ CLAUDIU-ROMI AF Urmeniş nr. 19 0142
4521
4522

0162
4120
4391

7 PODINĂ VASILE AF Băiţa de sub Codru 236 4544
4543
4521

4334
4333
4120

8 PODINĂ VASILE PF Băiţa de sub Codru 237 5211
5212

4711
4719

9 DRAGOŞ MARINA PF Urmeniş nr.175 1591
7487
5211
5212

1101
6399
4711
4719

10 GHIŢ VASILE AF Băiţa de sub Codru 569 1591
5211
5212

1101
4711
4719

11 CIURDAŞ IOAN AF Urmeniş nr. 60 4522
4521
4542

4391
4120
4332

12 ARDELEAN VASILE PF Băiţa de sub Codru 523 4521
4522
4543
4544

4120
4391
4333
4334

13 POP ZAMFIR AF Băiţa de sub Codru 124 0201
0202
5211
6321
0141

0220
0240
4711
5221
0164

14 PETRAN SORIN PF Băiţa de sub Codru 402 4522
4542
4521

4391
4332
4120

15 RUSU DAN AF Băiţa de sub Codru 453 4542
5030
2512

4332
4532
2211



16 ROATIŞ VASILE AF Băiţa de sub Codru 346 5211
5212
5221
5222
5540

4711
4719
4721
4722
5630

17 RUS V. VASILE PF Băiţa de sub Codru   60 4522
4542
4521

4391
4332
4120

18 SITAR IOAN AF Băiţa de sub Codru 139 5211
5212
5221

4711
4719
4721



Anexă la dispoziţia nr. 25/2008.

Nr.
crt.

Numele şi prenumele
Solicitantului/Reprezentantului

Forma de
organizare

Adresă
Sediu Social

Activitatea
principală
COD- CAEN
deţinut

Activitatea
principală
COD-CAEN
actualizat

1 CHIRIGUŢ ALEXANDRU PF Băiţa de sub Codru 342 5211 4711
2 GHIŢ ROZALIA AF Băiţa de sub Codru 710 1542 1041
3 DUMUŢA GHEORGHE AF Băiţa de sub Codru 524 3614 3109
4 ROATIŞ GHEORGHE PF Băiţa de sub Codru 745 4521 4120
5 GHIŢ TRAIAN AF Băiţa de sub Codru 533 6321 5221
6 BANCOŞ SIMONA-NADIA AF Urmeniş nr. 170 0201 0220
7 LUNG  MARINEL PF Băiţa de sub Codru 214 4521 4120
8 DRAGOŞ CLAUDIU-ROMI AF Urmeniş nr. 19 0142 0162
9 PODINĂ VASILE AF Băiţa de sub Codru 236 4544 4334
10 PODINĂ VASILE PF Băiţa de sub Codru 237 5211 4711
11 DRAGOŞ MARINA PF Urmeniş nr.175 1591 1101
12 GHIŢ VASILE AF Băiţa de sub Codru 569 1591 1101
13 CIURDAŞ IOAN AF Urmeniş nr. 60 4522 4391
14 ARDELEAN VASILE PF Băiţa de sub Codru 523 4521 4120
15 POP ZAMFIR AF Băiţa de sub Codru 124 0201 0220
16 PETRAN SORIN PF Băiţa de sub Codru 402 4522 4391
17 RUSU DAN AF Băiţa de sub Codru 453 4542 4332
18 ROATIŞ VASILE AF Băiţa de sub Codru 346 5211 4711
19 RUS V. VASILE PF Băiţa de sub Codru   60 4521 4120
20 SITAR IOAN AF Băiţa de sub Codru 139 5211 4711



ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
COMUNA BĂIŢA DE SUB CODRU
PRIMARUL COMUNEI

DISPOZIŢIE
cu privire la încetarea contractului individual de muncă

a doamnei BANCOŞ SIMONA-NADIA

Având în vedere notificarea depusă de către doamna Bancoş Simona ,din
localitatea URMENIŞ nr. 170,prin care solicita încetarea contractului de muncă înaintea
termenului pentru care a fost încheiat;

Având în vedere prevederile art. 55  litera c şi a art.79 aliniatul 1 din Codul muncii;
În temeiul prevederilor articolului 63 aliniatul 1 litera”d”,aliniatul 5 litera”e”,art. 68

a art.115 aliniatul 1 litera”a” din Legea nr. 215/2001  a administraţiei publice locale , republicată
în Monitorul Oficial al României nr. 123 din 20 februarie 2007 ;

Primarul comunei Băiţa de sub Codru , judeţul Maramureş

DISPUNE :

Articolul 1. Incepând cu data de 01.04.2007 încetează contractul de muncă a
doamnei BANCOŞ SIMONA-din localitatea Urmeniş nr. 170, încheiat pe perioadă determinată  ca
urmare a voinţei unilaterale a susnumitei.

Articolul 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi se
comunică :

Prefectului judeţului Maramureş
Doamnei BANCOŞ SIMONA-NADIA-Urmeniş nr.170..
Compartimentului financiar contabil.

PRIMAR
VANCA   VASILE

. Avizat
pentru legalitate

SECRETAR
DRAGOŞ   TRAIAN

Băiţa de sub Codru
La  04.04.2007.
Nr. 612
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